LOCAL PER A JOVES I ZONES DE LLEURE
Tal com ja s’havia anunciat al número 1
infraestructura necessària i llargament
d’aquest butlletí, des de fa temps
esperada.
l’Associació reclamava a l’Ajuntament
En segon lloc, es duran a terme dues
diverses infraestructures que considerem
actuacions importants a la zona verda
bàsiques pel nostre poble. En la reunió
ubicada a la part central de la urbanització
que vam mantenir amb l’Alcalde el passat
Salt de Sallent: la construcció d’un parc
mes de desembre aquest va assumir la
infantil a la zona on hi ha ubicat el
pràctica totalitat de les actuacions que li
contenidor de restes vegetals i el
havíem demanat i es va comprometre a
condicionament de la cistella de bàsquet
executar-ne algunes de forma immediata,
ubicada al costat del camp de petanca.
durant els primers mesos de l’any 2009.
L’Ajuntament ja ha adquirit tot el material
La primera consisteix en habilitar un local
necessari i a dia d’avui només queda
per als joves del nostre poble, que s’ubicarà
pendent instal·lar-lo.
a l’edifici de les antigues escoles, a l’espai
En tercer i últim lloc també s’actuarà sobre
que actualment utilitza com a magatzem
una altra zona verda molt apreciada al
la brigada municipal. Per fer-ho possible
nostre poble: la pollancreda situada al
s’haurà de refer el terra, reparar el sostre
costat del riu Gurn, a tocar del pont que
i els tancaments, enderrocar la paret
porta al veïnat Pocafarina, on hi ha prevista
mitgera que actualment fracciona l’espai
la instal·lació de diversos bancs que ens
i construir-ne un altre per separar-lo del
permetran aprofitar molt més aquest espai,
teatre. També està previst que s’hi instal·li
sobretot durant els mesos d’estiu.
el mobiliari adient, un o diversos ordinadors
Esperem que tot plegat es dugui a terme
i d’altre material de lleure pel jovent de
en els terminis previstos i que en puguem
Sant Privat, que per fi podrà disposar d’una
gaudir ben aviat.

CONTINGUTS

NUMERO 2

Reunió sobre la incerta
i polèmica variant de
Les Preses

REUNIÓ SOBRE LA INCERTA I POLÈMICA
VARIANT DE LES PRESES
El passat 14 de novembre, intervenir el tècnic Josep
d i v e r s o s m e m b r e s d e Secanell, de l’empresa
l’Associació de veïns de Sant AUDING, redactora de l’estudi
P r i v a t , r e s p o n e n t a l a informatiu, que va defensar
convocatòria feta pel nostre l’opció soterrada per la plana
ajuntament, vam assistir a un de forma vehement i va arribar
acte públic sobre la variant de a manifestar que el seu
Les Preses.
impacte sobre les aigües serà
nul.
El públic va omplir la sala Al final s’obrí un torn de
d’actes de l’ajuntament. preguntes entre el públic
L’alcalde va encetar la reunió assistent i els tècnics. Algunes
i va justificar la necessitat de de les persones que van
prendre una decisió urgent. intervenir van dubtar que
D’aquí que l’ajuntament optés l’opció soterrada per la plana
per encarregar a una empresa fos la millor opció tot i els
privada la incorporació de arguments a favor que
millores no únicament al traçat e s g r i m i e n e l s t è c n i c s
de Marboleny, defensat fins representats. Finalment
ara pel propi ajuntament de la l’alcalde va comptar amb el
vall, sinó també al traçat de la vist-i-plau dels assistents per
plana que transcorre entre el portar les dues alternatives
nucli de Les Preses i el riu millorades a exposició pública,
Fluvià, el preferit des de gest innecessari ja que el fet
l’ajuntament de Les Preses. que vagi o no a exposició
A continuació l’enginyer Jordi pública no la decideixen els
Quera, tècnic de l’empresa veïns sinó que és un tràmit
que va rebre l’encàrrec, va legal més al qual s’ha de
exposar les modificacions sotmetre un projecte de les
proposades per a cadascun característiques de la variant
dels traçats. També va de Les Preses.

Associació de Veïns de
Sant Privat: Relació de
membres de la junta.

Nadal nevat
MISSA: 3ER DIUMENGE DEL MES A LES 9.30H
RECOLLIDA D'ANDRÒMINES: TRUCAR A 972 69 02 25
RECOLLIDA GENERAL: DIMARTS I DIVENDRES

"...Pet-patum, pet patum, foc, castanya i
fum..."

RECOLLIDA DE PAPER I PLÀSTIC: 1 COP A LA SETMANA
RECOLLIDA DE VIDRE: ENTRE 20 I 25 DIES

Sant Privat en forma

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: DILLUNS
SERVEI DE TAXI: ENCARA NO ESTÀ ADJUDICAT
Cal Monjo
17178 Sant Privat d'en Bas
www.santprivat.org
bustia@santprivat.org

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

Ja hi ha moviment a
Cal Monjo

HOSPITAL D’OLOT:
972 261 800
WEB: WWW.VALLBAS.CAT

OFICINA ST. PRIVAT
972 693 260

MOSSÈN JOSEP M.
BARCONS: 972 693 092

SERVEI AMBULÀNCIES
972 267 652
CONSULTORI SANT PRIVAT
972 69 33 46

FECSA ENDESA:

Fax per fer reclamacions
972511510, a l’atenció del Sr.
Albert Pujol
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“…PET- PATUM, PET- PATUM, FOC
CASTANYA I FUM…”
El dia de Tots Sants la plaça de Sant Privat
va cobrar vida amb la tradicional Castanyada.
L’Associació va organitzar per primera vegada
aquesta festa tan popular del nostre país i va
tenir molt bona acollida. No hi va faltar el
moscatell, la ratafia i la coca per tothom.
Petits i grans vam gaudir d’una tarda plena
de foc, castanyes, fum… i sobretot de bona
companyia. Ens trobem a la propera!
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NADAL NEVAT
Tr a d i c i o n a l m e n t ,
quan es representa
el Nadal, sovint hi
surt la neu i,
segurament, el fet que
coincideixin les dues
coses, convida més a
passar les festes a casa i
en família. Doncs bé, enguany hem
tingut dues nevades a casa nostra. La
primera, el dia de Sant Esteve, que
curiosament va ser més esquifida a Sant
Privat que no pas a la resta de la comarca,
on va causar danys importants. Com a
conseqüència d’això, molts varem estar
més de trenta hores sense subministrament
elèctric.
Igualment, a la zona més boscosa, la neu
va fer destrosses en molts camins, on dóna
la sensació que s’hi ha dut a terme una
batalla campal.
El dia de Reis va caure la segona nevada,
deixant un gruix important al nostre poble.
Com que era una neu menys humida que
la del dia 26, no va causar tants danys i va
ser més fàcil d’enretirar.
En aquest sentit, volem tenir un
reconeixement a les persones que han
coordinat i realitzat les tasques de neteja,
per tal que els altres poguéssim continuar
la nostra vida amb el mínim d’inconvenients
possibles. És clar que sempre queda
aquella raconada amb una mica de neu o
sense potassa però, tots plegats hem
d’entendre que, en aquestes circumstàncies
extraordinàries, és molt difícil arribar a tot
arreu. En qualsevol cas, per conservar-ne
un bon record, us posem una foto del
paisatge que ens va deixar la neu.
PRIVAT EN FOR
NT
M
A
S Cada dimecres, A!
plogui , nevi o caigui
pedra, a ¼ de 10 del vespre
ens trobem a les antigues
escoles per posar-nos en forma i
passar una bona estona. Qui fa
possible que aquestes hores tinguem
humor de moure l’esquelet és en
Miquel Canal (Migueli) que ens
contagia amb la seva energia.
Ah! Per cert, és una activitat
oberta a tothom a qui li
interessi.

Vista de Sant Privat després de les nevades d’aquest Nadal

JA HI HA MOVIMENT A CAL MONJO
Des de fa cosa d’un mes a Cal Monjo ja
es comença a veure moviment degut a les
petites obres.
Recordeu que el Sr. Badia i Margarit va
cedir aquest edifici a l’ajuntament de la Vall
d’en Bas per tal que s’hi poguessin fer
activitats relacionades amb el territori.
L’Escola del Territori, ens depenent del
Centre per a la Sostenibilitat Territorial, va
ser la primera entita a posar els peus a
Cal Monjo. I a partir d’aquí es va convidar
a l’Associació de Veïns i a la Comissió de
festes, de St. Privat, a ocupar un espai un
cop la tercera planta de la casa estigués
habilitada.
És el CST qui busca, conjuntament amb
l’ajuntament de la Vall d’en Bas, els
recursos econòmics per poder fer les obres
mínimes per adequar aquest espai. És
l’Obra Social de la Caixa, a través del
Departament de Medi Ambient i Habitatge,
qui fa possible una injecció d’euros per
començar la seva rehabilitació. Les obres

s’han iniciat aquest gener passat. Això
permetrà, a curt termini, que l’Associació
de Veïns de Sant Privat i l’Escola del
Territori puguin realitzar la seva tasca de
difusió, educació, participació,... en un
espai emblemàtic del nostre poble.
Tres aspectes canviaran la fesomia de Cal
Monjo a què estàvem acostumats per tal
de fer més habitable i còmode els espais
a ocupar per les entitats:
·Els tancaments
·L’electricitat
·La pintura a la sala gran i petites
Està previst que la primera fase de les
obres acabin a finals d’abril. Encara
estarem pendent de la caldera, un dels
aspectes que caldrà valorar molt
seriosament.
A veure si a la primavera tant l’associació
de veïns, com l’escola del Territori ja poden
ocupar les sales respectives i es comença
a veure més moviment a Cal Monjo.

www.santprivat.org

3

