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

CONTINGUTS
RECOLLIDA GENERAL D’ESCOMBRARIES: DIMARTS I DIVENDRES
RECOLLIDA DE PAPER I PLÀSTIC: 1 COP PER SETMANA

Consulta popular per a la
independència
Castanyada

RECOLLIDA DE VIDRE: ENTRE 20 I 25 DIES

Obres a l’esglèsia de Sant
Privat

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

Arranjament de la carretera de Sant Privat a Les
Preses

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

SERVEI
AMBULÀNCIES:
972 267 652
CONSULTORI
ST PRIVAT:
972 69 33 46

CAL MONJO
Dia 12 de juny
a les 20 hores

Proposta d’adquisició del
terreny adjacent al camp
de futbol

TELÈFONS D’INTERÈS
OFICINA ST ESTEVE:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326
OFICINA ST PRIVAT:
972 693 260

ASSEMBLEA GENERAL

Obres

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: DILLUNS

AJUNTAMENT:

NÚMERO 4

Juny 2010

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES: TRUCAR AL 972 69 02 25

HOSPITAL D’OLOT:
972 261 800

Proposta d’aïllament i condicionament acústic del local social

WEB: www.vallbas.cat

Situació de la cobertura
ADSL a Sant Privat

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS: 972 693 092

Estrena del documental
Gent de la Vall

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

Veïns:
En Josep de Can Mulleras
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EN JOSEP DE CAN MULLERAS
CONSULTA POPULAR PER A LA INDEPENDÈNCIA

E

l passat 28 de febrer
els veïns de Sant Privat
vam poder anar a votar
en motiu de la segona tanda
de consultes populars per a la
independència de Catalunya.
L’Associació de Veïns de Sant
Privat s’havia adherit a aquesta consulta col·laborant activament en la seva organització.
Per la seva banda, per incrementar la participació, la Comissió de Festes de Sant Privat va
participar organitzant una xoco-

NUCLI

PADRÓ
(a partir
16 anys)

latada a les sis de la tarda que
va resultar ben concorreguda.
Precisament el fet més destacable de la jornada va ser l’alta
assistència a les urnes que hi va
haver en el conjunt del municipi. Quasi mil persones van anar
a votar. Amb un percentatge
del 44% es va assolir una participació molt superior tant a la
dels altres quatre municipis que
també van convocar la consulta per aquell mateix dia (Sales
de Llierca, 29,91%; Sant Joan

VOTS PARTICIPACIÓ
TOTALS
%

les Fonts, 29,20%; Sant Feliu
de Pallerols 33,01% i la Vall de
Bianya, 33,30%), com en relació
a d’altres municipis del país.
A Sant Privat van votar un total
de 114 persones. Les dades de
la consulta en els diferents nuclis de la vall es resumeixen a la
taula següent. Les dades de la
Garrotxa corresponen als quatre municipis on es feia la consulta el mateix dia 28 de febrer.
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Hostalets d’en
Bas

229

150

65,50
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Sant Esteve
d’en Bas

944

484

51,27

445

11

27

1
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2
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1
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Sant Privat
d’en Bas
Les Olletes

114
934

La Pinya

139

32,98

55

La Vall d’en
Bas

2343

1037

44,26

952

23

59
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Garrotxa

7234

2555

35,32

2326

91

131
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Com era d’esperar el si va guanyar de forma aclaparadora. A Sant Privat el percentatge de vot
favorable va ser del 94,74%. Des de l’Associació de Veïns de Sant Privat volem agrair a totes
aquelles persones que van fer possible que la consulta popular per a la independència arribés
al nostre poble i a totes aquelles que van participar aportant democràticament el seu vot.
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VEÏNS

En Josep de Can Mulleras no precisa de cap presentació especial. És un home conegut, popular. Un home que ha nascut, ha crescut, ha viscut i s’ha jubilat a Sant Privat.
Can Mulleras tothom sap el què ha estat i el què ha representat al poble, a la Vall i a
tota la Comarca. Can Mulleras té una història extensa i important, i sobre la qual hi podríem estar escrivint hores i més hores. Avui però, volem centrar-nos exclusivament
en la persona d’en Josep que és el germà gran de la família.

J

osep Puigvert i Berga (1304-1945) va néixer a Can
Mulleras ara ha fet just 65
anys. Un home per tant, recent
jubilat i novell en aquesta nova
situació en què hi ha trobat molt
ràpidament l’encant, segons manifesta ell mateix.

tallant un tros de carn, com venent unes aspirines o servint una
arengada i uns gots de vi”.
“La meva infantesa va ser com
la de tots els nens, doncs per
més que visquis immers en un
món com el de casa, sense dis-

Fill d’en “Francisco”, en Xicu, i
de la Mercè, té un germà, en Xavier, i un fill, en Francesc. El visitem a la seva nova estància de
Can Po. Avui, i després de dinar,
ens explica les seves vivències
tot compartint un cafè.
Mentre recorda amb veu alta la
seva infantesa i adolescència,
fa un petit incís respecte a com
de de pressa passa la vida, “...
és com un vist i no vist -diu- i
sense un adonar-se’n t’has fet
gran”. I prossegueix, “...com que
vaig néixer en el sí d’una família
treballadora i dedicada al públic,
ja de ben petit em varen inculcar
que la vida era allò i, si és veritat
el que diuen, que el treball dignifica, us asseguro que dec estar
ben dignificat”.
“En aquell temps, Can Mulleras
fou com una gran superfície de
les d’ara -salvant les distàncies,
clar- era, a la vegada, botiga,
escorxador, carnisseria, fonda,
bar, restaurant, estanc i servei
de taxi i cotxes de línea. Amb
tanta varietat sempre et tenien
alguna cosa reservada per fer,
...hi havia feina sobrada, pel més
gran i pel més menut. A aquestes
alçades -diu- i encara que és veritat que eren altres temps, sembla impossible que poguéssim
arribar a tot, ...tant podies estar

sabtes, diumenges ni vacances,
sempre tens el benefici de ser
un nen. Però aquell nen es va
fer adolescent massa de pressa
perquè als onze o dotze anys ja
tenia edat suficient per aprendre
aquell tipus vida, que de fet seria
la meva vida i de la qual n’estic
orgullós”.
“L’adolescència i la joventut no
vaig poder-les “viure”, ...no vaig
poder gaudir d’aquelles etapes
de la vida. Però veus? -continua
en Josep- per altra part, sí que
vaig poder fer un viatge de 7 dies
a Madrid als 17 anys -cosa que
era impensable llavors-, viatge
al que vaig ser convidat per en
Joan de Cal Secretari, no recordo ara per quin motiu. Amb
un somriure diu: segur que ha

estat el viatge de més llarga durada que he fet en tota la meva
vida...!”
“Quan vaig tenir la majoria d’edat
ja coneixia bé totes les facetes
de l’ofici però, no tenia ni he
tingut mai cap ofici. He estat un
comodí -i ho dic orgullós i amb
la boca grossa- perquè he fet, al
mateix temps, de botiguer, carnisser, xofer de taxi i autocars,
metre... i també he fet els meus
“pinitos” a la cuina”.
En Josep es mostra un home
humil i planer i, no entra a parlar de la seva figura ni del paper
que representava al restaurant
en els anys d’apogeu del negoci. Es limita a dir que era un més
i que intentava fer-ho el millor
possible, dins de les seves possibilitats.
No és el moment ni volem, Josep, exaltar la categoria del restaurant Can Mulleras. No cal,
...us ho heu ben treballat. No volem -i podríem fer-ho i ningú ho
rebatria- exaltar la categoria del
cuiner, ...però, Josep, malgrat
que tu et vulguis mostrar modest
i, ja que avui ets tu el protagonista, ja ens n’ocupem nosaltres de
dir ben alt que: ets tot un entès i
un gran expert en tot el referent
a la restauració i, el que és més
important de tot, és que vares
ser tot un professional acabat.
No t’hem de dir que procuris passar bé la jubilació perquè veiem
que ja has agafat el bon camí.
La vida, Josep, t’ha donat algun
revés molt important i ho has
superat. Ens alegra que tinguis
aquestes immenses ganes de
viure!
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NOTÍCIES
NOTÍCIES

OBRES

Aquesta és la relació de les obres que ja estan fetes, que estan en curs o que es realitzaran en els
propers mesos. Des d’aquí volem agrair a l’Ajuntament i a les entitats que hi col·laboren donant suport.
OBRES JA ACABADES:
Cal Monjo
S’ha posat en marxa un sistema elèctric de calefacció.
OBRES EN CURS / A REALITZAR PROPERAMENT:
Telecentre
Un cop arreglat el teulat de les antigues escoles actualment s’hi estan fent les obres interiors que permetran adequar dues sales on s’hi ubicarà el Telecentre.
Zona verda del Salt de Sallent.
A la zona verda del Salt de Sallent, on hi ha la pista de petanca, s’hi col·locarà una cistella de bàsquet i
es pavimentarà part de la superfície.
La Pollancreda
En aquest espai està previst fer-hi un petit camí i col·locar-hi uns bancs.
ALTRES:
S’ha demanant a l’Ajuntament que faci les gestions necessàries per tal de resoldre el tema de la depuració de les aigües residuals del veïnat de Pocafarina.

OBRES A L’ESGLÉSIA DE SANT PRIVAT
Com ja sabeu, s’han dut a terme obres a l’església que han
consistit en la remodelació del
campanar, el qual estava en
molt mal estat, i una sèrie de
reformes mínimes per un valor total de 30.000€, que ha
assumit íntegrament el bisbat.
L’Ajuntament ha donat el permís
corresponent per a l’execució
d’aquestes obres i la parròquia
no hi ha hagut d’aportar res.
En aquests moments sembla
que és inviable tirar endavant la
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reforma definitiva del teulat, ja
que té un pressupost aproximat
de 120.000€, que no es poden
assumir.
Per altra banda, està previst
que aviat es comenci a treballar en la millora de l’electricitat,
passant la corrent a 220w i fent
nova tota la instal·lació interior.
La despesa en material anirà a
càrrec del fons de la parròquia
mentre que l’Ajuntament hi posarà la mà d’obra.

www.santprivat.org

ARRANJAMENT DE LA
CARRETERA DE SANT
PRIVAT A LES PRESES
Està previst començar les obres
d’arranjament de la carretera
de Les Preses fins davant les
antigues escoles de Sant Privat
al començament del 2011. La
carretera està projectada amb
una amplada de 3m per carril
més ½ m de vora per costat.
Com a conseqüència d’aquesta
obra, la Diputació de Girona,
expropiarà 3m a cada costat de
la nova carretera ( a més dels 7
m d’amplada). A la banda dreta,
pujant en direcció a St. Privat,
es podran continuar conreant
mentre que a la banda esquerra
estaran ocupats per al bicicarril
que hi està projectat.

PROPOSTA D’AQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT AL CAMP DE FUTBOL
Hem pogut saber que està a la
venda el terreny adjacent a les
casetes del camp de futbol. Pensem que seria interessant recuperar aquest espai com a zona
de serveis destinats al poble i,
per aquest motiu, l’Associació

de Veïns de Sant Privat ha fet
arribar una proposta formal a
l’Ajuntament de la Vall per tal
que aquest es plantegi iniciar
les negociacions oportunes amb
l’objectiu d’arribar a un acord
amb el propietari per adquirir-lo.

PROPOSTA D’AÏLLAMENT I CONDICIONAMENT
ACÚSTIC DEL LOCAL SOCIAL
Per tal de millorar l’acústica de
la sala i la despesa en calefacció és necessari actuar de manera definitiva al local social de
les antigues escoles de Sant
Privat.
L’Associació de Veïns de Sant
Privat ha presentat un pressu-

post a l’Ajuntament de la Vall
per tal que estudiï la possibilitat d’abaixar el sostre amb el
sistema de plaques anomenat
Heraclit.
Tot i això, creiem interessant
que els serveis tècnics municipals facin una valoració prèvia
de la necessitat d’aquesta obra.

SITUACIÓ DE LA COBERTURA ADSL A SANT PRIVAT
Després de les gestions realitzades a partir de la recollida
de signatures amb l’objectiu de
millorar el servei ADSL a Sant
Privat, l’empresa Telefónica ens
ha comunicat:
1.- Que és viable la instal·lació
d’una centraleta al poble, sempre i quan es pugui establir una
connexió a través de fibra òptica
amb la centraleta més propera.
Tot i que el soterrament d’una lí-

nia d’aquestes característiques
seria possible durant la millora
de la carretera de Les Preses a
Sant Privat, ni l’Ajuntament de
la Vall, ni la Diputació de Girona
estan disposats a assumir-ne el
cost, pel fet que no està previst
en el projecte.
2.- Al mateix temps, Telefónica
ha fet arribar a l’Ajuntament de
la Vall un informe on s’avalua la
cobertura de la zona i on deixa
clar que el subministrament és

correcte d’acord amb l’ample de
banda contractat en cada cas.
Per tot això, entenem que Telefónica ofereix el servei mínim i
que, en qualsevol cas, tampoc
pot instal·lar una nova centraleta sí no existeix una línia de
fibra òptica.
Una altra possibilitat que està
estudiant Telefónica és la implementació d’un servei via ràdio a
través de l’empresa Iberbanda.
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ESTRENA DEL DOCUMENTAL GENT DE LA VALL

Desafiant el fred i, tot i ser tarda de futbol, unes
50 persones van assistir el passat dissabte 19
de desembre de 2009 a l’estrena del documental
Gent de la Vall, que va tenir lloc a Cal Monjo.
El documental, que es va gravar entre juliol i setembre de 2008 a les festes majors dels diferents
pobles de la Vall, té una durada d’uns 35 minuts
i recorre el passat, el present i el futur de la Vall
d’en Bas de la mà dels seus habitants, joves i
grans. En total, es van fer unes vint hores de gravació i es van entrevistar unes 50 persones. “Què
destacaries de la Vall? Com la veus? Quin creus
que és el seu futur?” van ser les preguntes plantejades als entrevistats i el resultat final és un mosaic d’opinions que mostren els sentiments dels
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habitants i la seva estima vers el que els envolta.
L’equip del documental està format per Gemma
Duran, Eva Duran, Marc Planagumà, Núria Pascal
i Anna Grabalosa. Hi ha intervingut les empreses
TOSCA, EducArt i la productora Minnim.
Aquest projecte és una iniciativa de l’Escola del
Territori del Centre per la Sostenibilitat Territorial
i vol ser un centre de referència a Catalunya per
difondre, educar i formar sobre la nova cultura del
territori. L’equip de l’Escola del Territori està format per la suma de diverses entitats i persones
que fa anys que treballen en l’educació ambiental,
cultural i la sostenibilitat. La finalitat és que, entre
tots, descobrim, coneguem i arribem a respectar
el medi que ens envolta.

CASTANYADA
El dissabte 31 d’octubre es va dur a terme la segona edició de la castanyada organitzada per l’Associació
de Veïns. Des de primera hora de la tarda fins que es va fer fosc el foc, les castanyes i el fum van ser els
protagonistes a la plaça de Sant Privat. Tampoc hi van faltar la coca, la xocolata, la ratafia, el moscatell...
La cinquantena de veïns i veïnes que hi van assistir van passar una vetllada molt agradable. L’any que
bé hi tornarem i us hi esperem.
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