
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
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TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT: HOSPITAL D’OLOT:

WEB: www.vallbas.cat

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS: 972 693 092

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

972 261 800

SERVEI 
AMBULÀNCIES:

CONSULTORI 
ST PRIVAT:
972 69 33 46

972 267 652

OFICINA ST ESTEVE:

OFICINA ST PRIVAT:
972 693 260

TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326

Cal Monjo
17178 Sant Privat d’en Bas

www.santprivat.org
bustia@santprivat.org
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EL NOU TELECENTRE 
JA ESTÀ EN FUNCIONAMENT

El nou telecentre ja està 
en funcionament

Proves de manteniment 
de línies elèctriques amb 
helicòpter
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Reformes a la sala poliva-
lent de les antigues esco-
les

Obres de millora de la ca-
rretera GIP-5226 de Sant 
Privat a Les Preses

Instal·lació d’un Parc Urbà 
de Salut a la Pollancreda

La Castanyada

Fes-te el tió

Propera sortida: Orquídies 
del Sallent 

Les imatges han tornat a 
l’esglèsia de Sant Privat

I els dimecres: Posa´t en 
forma!

Veïns: El Ferrer

El nou Telecentre de Sant 
Privat, ubicat a l’edifici 
de les antigues escoles 
en un espai que anterior-
ment s’havia utilitzat com 
a magatzem de la brigada 
municipal, està plenament 
operatiu des del passat mes 
d’octubre. Durant tot aquest 
hivern estarà obert tres dies 
per setmana, els dimecres, 
divendres i dissabtes, de 16 
a 20 hores.

El balanç d’aquests primers 
mesos de funcionament és 
molt positiu, perquè s’ha 
convertit en un espai de tro-
bada pel jovent del nostre 
poble i s’hi han dut a terme 
diversos cursos per petits 
i grans, d’entre els quals 

destaquen, pel notable èxit 
que han tingut, el taller 
d’iniciació a la informàtica i 
el taller de manualitats (di-
buix, pintura i modelatge) 
adreçat a nens i nenes de 
3 a 12 anys, que s’allargarà 
fins al final d’aquest curs 
acadèmic. 

Si voleu plantejar alguna 
proposta de curs o infor-
mar-vos de les activitats 
que s’hi duen a terme po-
deu posar-vos en contacte 
amb en David Regueiro, el 
responsable del Telecen-
tre de Sant Privat, trucant 
al telèfon 972693946 o per 
correu electrònic (localsp@
vallbas.cat).
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PROVES DE MANTENIMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 
AMB HELICÒPTER

El passat 15 de novembre, a 
Sant Privat, la companyia 

elèctrica Fecsa-ENDESA va or-
ganitzar una demostració d’un 
nou sistema de manteniment de 
la vegetació vora les línies elèc-
triques mitjançant l’ús d’un heli-
còpter. En la demostració hi van 
ser convocats tècnics de la prò-
pia empresa, del Parc Natural i 
membres del Cos d’Agents Ru-
rals. Aquest nou sistema consis-
teix en un helicòpter que sosté 
una serra vertical, formada per 
nou discos, que retalla les bran-
ques dels arbres per mantenir-
les a la distància reglamentària. 
Posteriorment, una retro-aranya 
(una mena de tractor que es 
desplaça per zones de fort pen-
dent sense necessitat que hi 
hagi cap mena de pista fores-
tal) s’encarrega de trinxar les 
branques per minimitzar el risc 
d’incendi.

La tala d’arbres amb aquest sis-
tema presenta els avantatges 
de ser més ràpida i que “salva” 
alguns arbres, ja que en retalla 
les branques superiors i evita 
talar-los del tot. En contrapar-
tida provoca un important des-
torb al bosc per la qual cosa no 
és gens aconsellable d’utilitzar 
en èpoques sensibles per a la 
fauna. 
També hi ha la qüestió de segu-
retat dels operaris i la compara-
ció de costos amb els sistemes 
tradicionals aspectes que de 
ben segur valorarà la compan-
yia abans de plantejar la im-
plantació definitiva d’aquest nou 
sistema.

VEÏNS
En tota la Vall, qui parla del Ferrer de Sant Privat ho fa amb un somriure als llavis. 
Amb això està tot dit.

És una persona coneguda 
per a tothom, una perso-

na planera, afable, popular i 
d’aparença tranquil·la. Una 
persona disposada sempre a 
col·laborar en tot i per tot, i una 
persona de les quals tot poble 
necessita.

No, no, ...que ningú s’equivoqui! 
No estem pas -ni ho pretenem- 
exaltant la figura d’en “Carlus”. 
Estem exposant la pura realitat i 
tal i com tothom el descriuria.

En Carles Casamitjana i Juvan-
teny va néixer a Can Felicià de 
Sant Privat el 13 de setembre de 
1.958 i, per tant estem parlant 
d’una persona encara jove. És la 
tercera generació de ferrers de 
Sant Privat.

El seu avi -en “Menció”- va ser 
el primer i tenia la ferreria a la 
plaça. Va continuar l’ofici el seu 
fill, en “Florián”, que va traslladar 
el taller a “Can Po”, i l’ha seguit 
el fill, en “Carlus”, que acabarà la 
seva carrera a “Cal Flequer”. Per 
part d’ell (sang seva volem dir), 
malauradament s’hauran acabat 
les generacions de ferrers al po-
ble.

Que curiós i que gran a la ve-
gada! Els tres ferrers han estat 
-i ho és, per sort nostre, encara 
en Carles- gent molt volguda per 
tots. Els tres -parlaré en present 
perquè tinc encara molt vius a 
la memòria “l’oncle Menció” i en 
“Florián”- són uns “manetes”, i 
com es diu vulgarment, “tant et 
fan un ou ferrat com et planxen 
una corbata...”.

Els tres són estrets 
col·laboradors de tot el que 
s’organitza al poble. Els tres 
són grans actors, cantaires i 
conversadors. I, els tres, gent de 
bé i de pau, i malgrat l’aparença 
tranquil·la i d’assossec, són gent 
amb sang: la seva gran virtut és 
que saben tenir-ne control de la 
mateixa.

El ferrer i la ferreria -“la ferrete-
ria” per alguns- són el mitjà que 
fem servir molta gent per rebre i 
donar encàrrecs, “...ja ho deixaré 
o ja ho diré al ferrer”. Qualsevol 
dubte, qualsevol pregunta, ...per 
qualsevol tema, “...ja ho has dit 
al ferrer?.

En “Carlus” està actualment en 
procés de canvi de taller, la qual 

cosa el fa estar una mica més 
neguitós del normal. En poc 
temps el tindrem ubicat al nou 
local, on de ben segur continua-
rem tenint les portes obertes els 
qui hi anem només a escalfar-
nos les mans a l’hivern.

Estic parlant amb ell mentre es-
calfa a la fornal una fanga per 
adreçar-li una pua. Qui no hagi 
vist mai el guspireig del carbó de 
pedra mentre hi colga la fanga, i 
no hagi sentit el clar repicar del 
martell sobre l’enclusa, encara 
li queden per viure, vertaderes 
sensacions.

Podem seguir comptant, ferrer, 
amb un racó i amb l’estufa, al 
nou local?: “si no m’emprenyeu 
massa...”.

Gràcies, ferrer, per ser com ets. 
No canviïs mai! Nosaltres tam-
poc canviarem i continuarem ve-
nint a fer-te nosa i a explicar-te 
mil i una “batalleta”. 

Gràcies per la teva rebuda i el 
teu temps. L’únic que et desit-
gem és que Déu et conservi la 
bona salut per poder gaudir de la 
teva segona joventut.

EL FERRER
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REFORMES A LA SALA 
POLIVALENT DE LES 
ANTIGUES ESCOLES

LES IMATGES HAN TORNAT A L’ESGLÉSIA DE SANT PRIVAT

El dissabte dia 18 de desem-
bre va tenir lloc, al local de 

les antigues escoles, la primera 
edició de  Fes-te el Tió organit-
zada per l’Associació de Veïns.  
El taller, dirigit als més menuts 
del poble, va tenir una gran ac-
ceptació.  Una trentena d’infants 
es van poder endur a casa el tió 
que cadascú d’ells va poder pin-
tar, decorar i guarnir.  L’activitat 
va estar guiada per Ma. Àngels 
Castañer.  Davant la bona aco-
llida esperem que aquesta sigui 
la primera de moltes altres edi-
cions de Fes-te el Tió.

FES-TE EL TIÓ

El dilluns dia 1 de novembre, 
diada de Tots Sants, els 

veïns del nostre poble varen 
poder homenatjar els seus fami-
liars difunts. L’acte va comptar 
amb la col·laboració de Laura 

Plasencia i Roser Carreres, 
dues olotines molt vinculades 
amb la Vall, que amb les seves 
cançons i poemes varen fer que 
aquest fos un acte realment en-
tranyable.

ACTE DE LA DIADA DE TOTS SANTS

OBRES

L’Ajuntament de la Vall d’en 
Bas ha valorat positivament 

la proposta de l’Associació de 
Veïns de Sant Privat i ha apro-
vat la reforma de la sala poliva-
lent de les antigues escoles.
Les obres, que s’han d’iniciar a 
principis d’aquest any, tenen un 
pressupost total de 22.534,93€ 
i contemplen, per una ban-
da, ignifugar tota l’estructura 
metàl·lica de la sala (tal i com ja 
es va fer a l’escenari), abaixar 
el sostre amb el sistema de pla-
ques Heraclit i substituir l’actual 
enllumenat per un sistema de 
baix consum.
Per altra banda, amb aquest 
pressupost també està previst 
acabar el sostre de l’escenari i 
pintar-lo d’acord amb les neces-
sitats de l’espai.

OBRES DE MILLORA DE LA 
CARRETERA GIP-5226 DE 
SANT PRIVAT A LES PRESES

L’Associació de Veïns de 
Sant Privat ha pogut saber, 

a través de l’Ajuntament de la 
Vall d’en Bas que, finalment, les 
obres de millora de la carrete-
ra GIP-5226, de Sant Privat a 
les Preses, d’acord amb el Pla 
d’Actuacions a la Xarxa Viària 
2008-2011, desenvolupat per 
l’Àrea d’Acció Territorial de la 
Diputació de Girona, han estat 
aprovades definitivament i s’han 
d’iniciar durant aquest any 2011.
Els objectius de la reforma són 
millorar la seguretat viària i 
l’accessibilitat del territori, re-
soldre la problemàtica que com-
porten els guals encara exis-
tents en alguns llocs, per evitar 
inundacions, possibilitar la ces-
sió de terrenys d’ús públic per a 
serveis, carrils-bici, vies verdes 
o trànsit de vianants a peu que 
transcorrin paral·lels a la carre-
tera i se n’estableix la prioritat 
segons la intensitat de trànsit de 
cada carretera.
El pla inclou altres actuacions 
arreu de les comarques gironi-
nes i té un pressupost global de 
48.000.000€.

INSTAL·LACIÓ D’UN PARC 
URBÀ DE SALUT A LA PO-
LLANCREDA

Dipsalut Organisme de Salut 
Pública de la Diputació de 

Girona, instal·larà a la zona de 
la Pollancreda de Sant Privat un 
dels 181 Parcs Urbans de Salut 
que distribuirà a tota la província.
Els Parcs Urbans de Salut són 
un conjunt d’aparells amb poca 
distància entre ells dissenyats 
per a realitzar exercici físic mo-
derat d’ús gratuït. S’implanten a 
l’aire lliure i a l’espai públic. Han 
estat dissenyats per una comis-
sió d’experts multidisciplinars 
per tal de garantir-ne la segure-
tat, l’accessibilitat i la idoneïtat 
dels aparells i dels exercicis que 
s’hi realitzen així com un tre-
ball homogeni de tot el cos. Els 
Parcs estan especialment dirigits 
a adults i a gent gran.
Per promoure l’ús d’aquests 
equipaments, Dipsalut pro-
gramarà sessions mensuals 
d’activitat física dirigides per pro-
fessionals especialitzats, per tal 
d’ensenyar els usuaris a realitzar 
correctament els exercicis, fide-
litzar-los, transmetre’ls hàbits de 
vida saludables i avaluar la seva 
evolució.
La instal·lació del Parc no supo-
sa cap despesa inicial pel mu-
nicipi però l’Ajuntament haurà 
d’assumir el cost de 600€ l’any 
durant tres anys, per tal de dur-
ne a terme el manteniment i la 
dinamització.

Com sabeu, fa uns quants 
anys algunes imatges i pe-

ces de la nostra església van 
ser traslladades a Sant Esteve 
d’en Bas per motius de segure-
tat. Des de finals de l’any pas-
sat totes aquestes imatges i 
altres peces ja tornen a estar a 
l’església de Sant Privat.

La idea de l’Associació de Veïns 
és fer una reixa en un dels al-
tars, on es col·locarien totes les 
imatges, per tal de protegir-les. 
El cost de les obres es finança-
rien amb els diners que van so-
brar de la celebració del cente-
nari de les Olletes.

Diumenge, 15 de maig
8.30h: sortida matinal per reconèixer i observar orquídies. 
L'itinerari a peu començarà a l'aparcament de la plaça de 
Sant Privat d’en Bas. 
S'aconsella dur bon calçat i esmorzar.
Durada: 5 hores.  Dificultat: mitjana 
Reserva per ordre d’inscripció al Casal dels Volcans al te-
lèfon 972 26 81 12, abans del dissabte 14 maig. Màxim 25 
persones.
A càrrec de Tosca, Equip d’Educació Ambiental
Coorganitza: Associació de veïns de Sant Privat i Ajunta-
ment de la Vall d'en Bas

PROPERA SORTIDA: 
Orquídies del Sallent 

El passat dilluns dia 1 de no-
vembre va tenir lloc la ter-

cera edició de la Castanyada 
que organitza l’Associació de 
Veïns.  Un any més el foc i les 
castanyes torrades,   van ser-ne 
els principals protagonistes.  
Tampoc no hi va faltar la coca, 

la xocolata , el moscatell i la 
ratafia.  Nombrosos van ser 
els veïns i veïnes que es van 
acostar fins a la plaça de Sant 
Privat per participar de la festa.  
Esperem retrobar-vos-hi a tots 
l’any vinent.    

LA CASTANYADA

NOTÍCIES



El pont del Pilar, al mes d’octubre passat, va 
ser un pont ben aigualit. La forta llevantada 

va provocar pluges intenses a tota la comarca. 
A Olot, en tres dies, van caure 215 l/m2. Mentre 
als pobles de la costa els curiosos s’acostaven a 
la platja per veure les onades, els veïns de Sant 
Privat ens vam acostar al riu Gurn per comprovar 
la força amb què baixaven les aigües. A part de la 
brancada arrossegada, d’algun marge erosionat i 
uns quants turistes que van quedar incomunicats 

amb cotxe en poder travessar el riu, per sort la 
riuada no va provocar danys materials ni perso-
nals. 

Això si, el riu feia goig de veure. Si bé aquesta 
no fou una opinió massa compartida pels que 
hi viuen a prop que controlaven, intranquils, 
l’evolució de la riuada. Mica en mica, la normalitat 
es va recuperar i el riu va tornar al seu prim cabal 
habitual.

UN PONT PASSAT PER AIGUA
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Cada dimecres a ¼ de 10 
del vespre, a les antigues 

escoles, es continua duent a 
terme les sessions de gimnàs 
conduïdes per en Quel. Ja són 
una vintena les persones, des 
d’adolescents fins a àvies,  que 
hi participen setmanalment.  Da-

rrerament es combinen, les ses-
sions físiques habituals, amb 
altres activitats com l’Spinning o 
la Dansa del Ventre.  Recordem 
que és una activitat oberta a 
tothom. On a més de tenir cura 
del propi cos és un moment de 
relació entre la gent del poble. 

I ELS DIMECRES: POSA´T EN FORMA

Cada dimecres 
a ¼ de 10 del vespre,

 a les antigues escoles


