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El científic Rafael Patxot
(Sant Feliu de Guixols,1872Ginebra,1964) va somiar
amb una idea. I, com a mecenes, la va finançar.
La idea era fer un estudi
sobre la masia catalana
que abordés aspectes com
l’arquitectura, el mobiliari,
la indumentària, el comportament social,... El projecte
el va encarregar al Centre
Excursionista de Catalunya
i fou dirigit per l’arquitecte
olotí Josep Danés i Torras
(Olot,1895 – Olot,1955). El
fons documental resultant
consta de 7.700 imatges
d’unes 1.500 masies de Catalunya i les Illes Balears.

Consultant l’apartat d’Arxiu
Fotogràfic (Àrea documental) del web del Centre Excursionista de Catalunya
arribareu al fons de l’Estudi
de la Masia Catalana i podreu veure algunes imatges
del nostre poble de principis
dels anys 30 (feu “cercar” i
poseu: Sant Privat d’en Bas).
La fotografia de la imatge fou
feta per Juan Nonell Febrés
en algun moment indeterminat entre els anys 1932 i
1936. Sabeu identificar on
és?

ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA

E

l passat 28 de maig es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Veïns.
L’acte, al qual van assistir una quinzena de persones, va començar puntualment a les sis de tarda i
es va allargar fins a quarts de vuit del vespre.
Després d’unes paraules de benvinguda a càrrec del President, Antoni Maria Casamitjana, es va procedir a l’aprovació de l’acta de l’anterior assemblea i a repassar les diverses gestions que l’entitat ha dut
a terme durant els darrers mesos (telecentre, projecte de millora de la carretera de Les Preses a Sant
Privat, pista de bàsquet de la urbanització Salt de Sallent, sanejament del barri de Pocafarina, etc.). A
proposta d’alguns dels assistents es van incorporar noves qüestions al llistat de peticions a formular a
l’Ajuntament, com per exemple l’arranjament del paviment del carrer Ramon Barnadas, la millora dels
mecanismes que s’utilitzen per fer difusió de les activitats organitzades des de l’Associació de Veïns
o la millora de l’enllumenat de la plaça mitjançant la instal·lació d’un focus. També va intervenir la
Concepció Arimany, com a tresorera de l’Associació, per exposar l’estat de comptes i explicar que el
cobrament de les quotes corresponents al 2010 no es va tramitar en el moment que corresponia per
problemes relatius a l’entitat bancària amb què treballava l’Associació de Veïns i que tan aquesta com
la corresponent a l’any 2011 es cobrarien durant els propers mesos.

Imatge de Xavier Béjar

NOTES NATURALISTES: DRAGONS A SANT PRIVAT

A

quest estiu hem confirmat
la presència de dragons
(Tarentola mauritanica) a Sant
Privat d’en Bas. Un dels llocs on
se’ls va veure va ser la paret i
finestres del cobert que hi ha a
l’entrada del cementiri, concretament la nit del 28 d’agost de
2011. El dragó comú, o dragonet, és un rèptil semblant a les
sargantanes però amb una aparença més gran, més aplanada i
de coloració variable. Tant, que
un mateix individu pot presentar
una coloració fosca durant el dia
i més clara a la nit. En els dra-
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gons són molt característiques
les ventoses que tenen a la part
inferior dels dits que els serveix
per enfilar-se per qualsevol superfície, per llisa que sigui. Per
trobar dragons cal mirar prop
dels punts de llum (faroles, focus, bombetes,...) on s’esperen
pacientment a què alguna papallona nocturna es distregui i se’ls
posi a l’abast. Llavors, amb un
moviment ràpid se la cruspeixen
sense contemplacions. L’interès
d’haver trobat dragons a Sant
Privat, on ens consten només
dues cites prèvies (Xavier Bé-

www.santprivat.org

jar, comentari personal), rau en
el fet que es tracta d’una espècie molt habitual a cotes baixes
de la façana mediterrània. Per
exemple és molt abundant als
pobles de la costa catalana,
però va desapareixent a mesura
que el terreny guanya en altitud,
per tant, els dragons localitzats
a Sant Privat es deuen trobar en
els seu límits altitudinal. Com a
curiositat dir que a França, a la
regió de l’Alvèrnia, hi ha un municipi, de molt pocs habitants,
que es diu Saint Privat du Dragon. Ves per on!

OBITUARIS

E

nguany, el nostre poble ha perdut dues persones molt estimades, en Pere Soler i Calm i en
Jordi Pujiula i Ribera. El capriciós destí va voler que ens deixessin el mateix dia, un recordat
10 de març de 2011. Ben cert és que totes dues es van moure per camins professionals i vivencials molt distants, però totes dues compartien un fet comú: l’admiració pels paisatges i la gent
de Sant Privat. En Pere, des de ben petit, en Jordi, des del moment en què va escollir Sant Privat
com el seu racó de pau i concentració cultural.

Pere Soler i Calm
En Pere de can Co era una persona profundament arrelada a
Sant Privat. Des de la raconada
humida del veïnat de Pocafarina projectava multitud d’accions
en benefici de la col·lectivitat.
La seva llarga vinculació professional a l’ajuntament el van
convertir en un referent. Tenia
tan apamat el poble que no
s’iniciava cap obra pública sense demanar-li opinió. En Pere
era de conversa fàcil i amable,
de tracte atent i de predisposició garantida. En Pere es feia
amb tothom. Però en Pere va
tenir una altra gran virtut, menys

material però més humana, la
de saber transmetre la seva

bonhomia als seus dos fills en
Joan i en Jaume. Amb en Joan
ja deuen estar parlant de quines
millores fan falta en el seu espai
de residència eterna. Mentre
que en Jaume, com el seu pare,
feineja fins i tot quan deixa de
treballar, ja sigui per casa o pel
poble, heretant, d’en Pere, el
seu admirable grau d’implicació
en tot allò que signifiqui un benefici pels veïns i veïnes de Sant
Privat. En l’aplec de la Mare de
Déu de les Olletes, del passat
4 de setembre, l’Associació de
Festes Puigsacalm li organitzà
un ben merescut homenatge.

Jordi Pujiula i Ribera
En Jordi, a diferència d’en Pere,
va afincar-se al poble en la darrera etapa de la seva vida. El
seu dinamisme i polivalència
intel·lectual el van fer abraçar
nombroses disciplines culturals
al llarg de la seva vida. En Jordi era psiquiatre de professió,
historiador de vocació, especialista del període de la Guerra
Civil i la postguerra, i malacòleg
d’afició, a part d’escriptor, poeta, activista cultural, conferenciant,... El 2008 va ingressar a
la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya amb un discurs
sobre topografies mèdiques
de la Garrotxa. L’any 2000 li

fou concedit el Premi d’Honor
de la Ciutat d’Olot. En el moment del seu traspàs era president del Patronat d’Estudis

Històrics d’Olot i Comarca.
En Jordi era una persona inquieta i participativa. Amb aquesta
actitud no és d’estranyar que ell
i la seva esposa, l’Assumpció,
formessin part de la junta de
l’Associació de Veïns de Sant
Privat. En les reunions de
l’Associació, l’assistència a les
quals començaven a veure’s
condicionades per l’avanç implacable de la seva malaltia,
aportava idees, rigor i, sobretot, saviesa. Només el pas del
temps ens farà adonar del potencial de coneixement que
hem perdut amb la seva injusta
absència.
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VEÏNS

LA ROSA

En aquesta ocasió hem anat a parlar amb la Rosa Font que ens ha atès amb una
amabilitat i cordialitat extraordinàries. Ens rep al portal la Quina - la seva inseparable
gosseta - que va corrents a avisar a la seva mestressa de la nostra arribada.
Rosa Font i Alabau (11-11-1934)
va néixer a Santa Pau ara farà 77
anys. La Rosa ha estat sempre
una dona activa i lluitadora que
mai ha tingut un “no” per ningú,
i a qui la vida li ha donat grans
revessos i, malgrat això, aquí la
tenim amb aspecte encara jove i
amb immenses ganes de viure.

dur com el de pagès.
Rosa, ets una dona de complexió
petita, però has demostrat haver
estat més forta que ningú.
La Rosa es pren un respir,
somriu i diu: De vegades penso
que a mi em devien fer de ferro,
del contrari no hagués pogut
resistir tot el que he passat en
aquesta vida (la Rosa va perdre
el seu fill gran amb 13 anys
a causa d’una greu malaltia,
i el seu segon fill als 14 anys,
víctima d’un accident).

Bon dia, Rosa! Explica’ns de la
teva vida. Sabem que, abans
d’arribar a la casa on vius
actualment, has passat per molts
llocs i pobles. Com ha estat
això?.
És veritat, ...els primers anys
de la meva vida no vaig parar
mai quieta. Vaig estar a Santa
Pau fins als 7 anys, per anar
posteriorment a Cal Santpare de
Joanetes. Quan tenia 22 anys
vàrem anar a La Canova de
Munt de Sant Privat i, al cap d’un
any em
vaig casar. De la Canova vàrem
anar a “Buradós” on hi vàrem
estar 9 anys. Allà hi va néixer en
Josep.
De “Buradós” baixàrem a Pijoan,
casa on va néixer l’Àngel. Al
cap de 3 anys ens vàrem fer
aquesta casa (Mas Font) i tret de
3 anys que vaig estar a un pis de
l’Ajuntament, ja no m’he tornat a
moure d’aquí. Podríem dir que al
Mas Font ja fa 44 anys que m’hi
estic.
Un no parar continuo, Rosa.
Com era la teva vida llavors?
Mira! Sempre i, fins que vàrem
baixar al Mas Font, havíem fet
de pagès. Bestiar i terra,... molta
feina, molt dura i molt d’esforç
per poder tirar endavant. Pensa
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De què li dónes gràcies a la vida,
Rosa?.

- diu la Rosa - que la situació no
era la d’ara, doncs “xonàvem” la
rama d’om per fer l’”aborai” pels
porcs i anàvem a buscar grèvol
per donar als conills. I, això –
continua - no era rés comparat
amb tot el demés que s’havia de
fer.
S’havia de treballar,... no hi havia
més remei! Durant uns anys,
amb tot aquest “panorama”, si hi
afegeixes el “cuidado” de dos fills
petits i dels pares, comprendràs
que no quedava gaire temps per
mi...
Quan em vaig traslladar on visc
ara la cosa ja va canviar una
mica. Vaig anar a treballar a varis
llocs, entre els quals hi ha Can
Mulleres, d’on conservo un molt
bon record. Sí, havia de treballar
clar, però ja no era un treball tan

www.santprivat.org

Vaig prometre’m que si un dia
hagués de portar una casa, els
meus no passarien les penúries
que jo vaig passar de petita.
I, amb ganes i esforç ho vaig
aconseguir: de petita i de jove
menjava el que es podia,...
fesols i més fesols, però, als
meus fills, mai els hi va faltar
un tall de carn a la taula. D’això
n’estic molt orgullosa i en dono
sempre gràcies al Sagrat Cor de
Jesús.
I, què li demanes a la vida?.
Li demano només que, abans de
què la meva salut vagi aflacant
i que ja no pugui conduir, em
pugui traslladar a un piset on
tingui totes les necessitats
bàsiques a l’abast, i no hagi de
molestar a ningú. El meu somni:
que des d’allà pugui veure les
muntanyes de Joanetes.
Segur que faràs el teu somni
realitat, Rosa! Gràcies i que Déu
et doni salut per gaudir-ho!

POEMA
EL SALT DEL SALLENT

Com una ombra fonedissa sento la teva
remor,
aigua fresca que baixes del Salt del Sallent.
El teu murmuri em recorda paraules dolces
que mai oblidaré.
M’esquitxes els somnis a les nits d’estiu,
quan la calor és palesa damunt la gespa
Vellutada.
			

Roser Carreras
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OBRES
OBRES A LA CARRETERA DE SANT PRIVAT

L

es obres de condicionament
de la carretera GI-P-5226,
de Les Preses a Sant Privat,
es troben en la seva fase final.
Quan ens trobem a mitjans
d’octubre, tant sols queda pendent l’eliminació dels trams que
han quedat fora d’ús, la restauració dels marges, amb la construcció de cunetes, la pavimentació definitiva i la senyalització.
Les obres de reforma del tram
del Mallol s’han allargat més del
previst. El tall de la carretera va
començar el 29 d’agost i estava
previst que durés només una
setmana, això és el que encara es pot veure al web oficial de
l’Ajuntament. No obstant, no va
ser fins al cap de sis setmanes,
exactament el 5 d’octubre, quan
es va reobrir el trànsit. Una previsió dels terminis d’execució
més ajustada a la realitat hagués fet recomanable de regular el trànsit establint sentits
únics de circulació per arribar a
Sant Privat. Això hagués estalviat molèsties als veïns de Sant
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Privat, sobretot per la gent gran
que encara condueix.
Com tothom haurà pogut comprovar, s’ha passat d’una carretera estreta i amb corbes, que
generava conflictes puntuals,
quan es produïa el encreuament amb vehicles de grans
dimensions, a una carretera
d’una amplada i un traçat que
facilitarà la circulació dels seus
usuaris però que, alhora, temem que sigui més propensa a
circular-hi a més velocitat i, conseqüentment, més perillosa que
abans. La reforma dels tres quilòmetres de carretera, des de
Les Preses a les antigues escoles de Sant Privat, l’ha realitzat
l’empresa Paviments Barcelona, SA (PABASA) per un import
d’adjudicació de 1.354.636,53
euros a càrrec de la Diputació
de Girona, titular de la carretera. Esperem que les obres
acabin ben aviat i la tranquil·litat
viària torni als usuaris d’aquesta
carretera.

www.santprivat.org

ENLLESTIDES LES OBRES
DE MILLORA A LA SALA POLIVALENT DE LES ANTIGUES
ESCOLES

T

al i com us informàvem en
l’anterior butlletí, ja s’han dut
a terme les reformes a la sala
polivalent de les antigues escoles. Les obres, realitzades durant el primer trimestre d’aquest
any, han costat 22.534,93 € i
s’ha aprofitat per adaptar la sala
a la normativa vigent pel que fa a
seguretat. En aquest sentit s’ha
ignifugat l’estructura metàl·lica,
s’ha recobert amb pladur i posteriorment s’ha pintat de nou tot
l’espai. S’ha abaixat el sostre
amb el sistema de plaques Heraclit, s’han canviat els vidres
superiors que parteixen la sala
per uns de seguretat i s’ha substituït l’enllumenat per un sistema
més efectiu i eficient. També s’ha
acabat el sostre de l’escenari i
s’ha pintat d’un color fosc per tal
que pugui fer la funció de càmera negra.
SANEJAMENT POCAFARINA
quest és un tema del qual
fa molt que se’n parla. Des
de l’Associació de Veïns sempre
hem considerat que es tracta
d’una obra necessària i urgent. Al
maig, en plena campanya electoral, se’ns comunicà que l’obra
podia començar en qualsevol
moment. Algunes informacions
ens fan tenir esperances de què,
finalment, sigui així, i ben aviat
es comenci a veure moviment de
màquines. Tant de bo!.

A

LA PISTA DE BÀSQUET DE LA URBANITZACIÓ SALT DE
SALLENT JA ÉS UNA REALITAT

A

finals de setembre es va
executar una obra llargament esperada i reivindicada
durant més de dos anys per
l’Associació de Veïns de Sant
Privat: la pista de bàsquet de
la urbanització Salt de Sallent.
Aquest equipament, que es
troba ubicat a la zona verda situada a la part central d’aquesta
urbanització, al costat de la
pista de petanca, ha estat molt
ben rebut pels veïns i veïnes
del poble, que la van estrenar
tan bon punt fou instal·lada
per la brigada municipal. A part
d’asfaltar una superfície equivalent aproximadament a mitja
pista de bàsquet i col·locar una
cistella, també s’ha construït

una font que inclou un parell
de bancs i s’ha arranjat l’accés
des del carrer Melcior Domenge, incorporant mitja dotzena
d’escalons. Tot plegat conforma
un espai molt agradable i polivalent que, a part de permetre la
pràctica de l’esport, admet també molts altres usos.
Actualment l’Associació de
Veïns està valorant la possibilitat d’afegir algun altre element a la cistella col·locada per
l’Ajuntament, concretament una
porteria de futbol sala i una cistella de mini bàsquet, per tal que
l’espai s’aprofiti encara més, sobretot per part dels més menuts
del poble.

CONDICIONAMENT DEL TRAM
DE CARRETERA DAVANT DEL
MAS L’ORIOL

L

’estat de la carretera de Sant
Privat, a l’alçada del Mas
L’Oriol és una preocupació de
l’Associació que ve reforçada per
les peticions de veïns i veïnes
del poble que hi circulen amb
freqüència. A part de la seva
estretor i de la fragilitat de la tanca
metàl·lica existent (malmesa
en algun punt), en el paviment
apareixen unes esquerdes que
fan sospitar un procés intern de
moviment de terres que poden
acabar provocant, en un termini
indeterminat, un despreniment
i, per tant, la incomunicació per
carretera dels veïns que viuen
a la part alta del poble. Com
que aquesta circumstància no
ha passat desapercebuda als
tècnics municipals és d’esperar
que, a partir d’una diagnosi
tècnica
sobre
l’estat
real
d’aquest tram per part d’algun
enginyer
especialitzat,
es
puguin aplicar les solucions més
adequades, que segurament no
seran barates.
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NOTÍCIES BREUS
ANY D’EL.LECCIONS

E

l 2011 és any d’eleccions. El passat 22 de maig es van celebrar eleccions municipals. Al nostre
municipi no hi va haver canvis. Amb un cens de 2.355 van anar a votar 1.575 persones (66,8% de
participació) de les quals 1.464 van votar per alguns dels dos partits que es presentaven.
Sant Esteve
d’en Bas

Els Hostalets

Joanetes

Sant Privat
d’en Bas

vots

%

Regidors

Convergència
i Unió

372

97

86

434

989

62,79
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Esquerra
Republicana

208

64

61

142

475

30,16

3

Total

580

161

147

576

1.464
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Els resultats finals no van comportar canvis a l’alcaldia i Miquel Calm renovà la batllia.
I d’aquí a pocs dies una nova convocatòria. Ara toquen Eleccions Generals a les Corts (Congrés i Senat)
de Madrid. Just en una data assenyalada, el 20 de novembre. Des de l’Associació de Veïns voldríem
destacar la importància d’anar a votar.

DINAMITZADOR DE JOVENTUT
Per acord del Ple de data 18 d’agost de 2011, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir la
plaça de dinamitzador de joventut per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas mitjançant sistema de concurs
oposició. L’anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) del 9 de setembre.
El termini de presentació de candidats ja s’ha exhaurit i ara s’avança amb tot el tràmit administratiu
previ a la contractació definitiva de la persona escollida. Entre les funcions que ha de desenvolupar la
persona contractada hi ha la de gestionar el local juvenil i social i els serveis per a persones joves de
Sant Privat d’en Bas

BALL DE SANT ISIDRE 2011 AL YOUTUBE

T

ots els qui es van perdre el Ball de Sant Isidre d’enguany, ara tenen l’oportunitat de veure’l a través
del YouTube gràcies a la filmació de elgarrotxi.cat.

Aneu a: http://www.youtube.com/watch?v=-_otGUP6fAY
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RODATGE DE “INSENSIBLES” A LA PLAÇA MAJOR DE SANT PRIVAT

E

l 27 i 28 de juliol, a la
Plaça major de Sant
Privat, es van gravar imatges
de Insensibles, la primera
pel·lícula dirigida per Juan
Carlos Medina i protagonitzada
per Àlex Brendemühl, Juan
Diego, Ramon Fontserè, Sílvia
Bel, Lluís Soler i Irene Montalà.

Es tracta d’una pel·lícula de
suspens, ambientada durant
la Guerra Civil espanyola, en
la qual el protagonista, un
neurocirurgià brillant, busca els
seus pares biològics perquè
necessita
urgentment
un
trasplantament de medul·la. En
la recerca, envoltada de misteris,

troba un grup de nens amb una
estranya característica, són
insensibles al dolor. A la plaça
s’hi aplegaren prop de duescentes persones procedents de
tota la comarca que seguiren,
pacientment, les exigències
de la gravació. La pel·lícula és
previst que s’estreni el 2012.
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TALLER DE MANUALITATS

P

er segon any consecutiu, la Marta Vegas ofereix la possibilitat als nens i nenes del poble, de 3 a
10 anys, de fer tallers de manualitats al local social de les antigues escoles des de l’octubre fins
al juny. L’horari és de 5 a 2/4 de 7 els dimecres i/o divendres. El curs passat van ser uns 10 nens els
que van apuntar-s’hi. La valoració de la Marta, i també dels seus alumnes, va ser molt positiva. Si us
hi voleu apuntar poseu-vos en contacte amb ella al telèfon 647495589.

PARC DE SALUT DE LA POLLANCREDA

D

es
del
mes
d’abril,
dinamitzadors contractats
per Dipsalut han guiat sessions
pràctiques als parcs de salut
que la Diputació de Girona ha
instal·lat al nostre municipi.
El de Sant Privat el tenim a la
pollancreda, davant de can
Paquei. Qui vulgui, encara té
l’oportunitat d’afegir-se a alguna
de les properes sessions
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demostratives. Estan previstes
pel 17 de novembre, 22 de
desembre i 19 de gener. Totes
les sessions són a 2/4 de 12 del
matí. Si voleu més informació
sobre aquesta iniciativa de la
Diputació de Girona la trobareu
a:
www.itinerarisiparcsdesalut.
cat

PROPERES ACTIVITATS
LA CASTANYADA

U

n any més arriba la festivitat de Tot Sants i amb ella la popular Castanyada. Aquest any, per fer-la
més divertida, des de l’Associació de Veïns s’ha organitzat un taller de disfressar moniatos. Pot ser
molt divertit! Es tracta de ser imaginatius i pensar en què podeu transformar un moniato: en un cotxe, un
cargol, un avi, una espelma,...o en qualsevol cosa que us passi pel cap.
El taller començarà a les 4 i des de l’Associació de Veïns us proporcionarem el material i els moniatos.
Però, si algú ja té una idea fixada i vol portar el seu material, cap problema. Això sí, s’ha de muntar allà.
Un cop acabat el taller, a les 5 començarà la castanyada. També hi haurà coca i beure per a tothom.
Us hi esperem!
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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
AJUNTAMENT:

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

OFICINA ST ESTEVE:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326
OFICINA ST PRIVAT:
972 693 260
SERVEI
AMBULÀNCIES:
972 267 652
CONSULTORI
ST PRIVAT:
972 69 33 46

HOSPITAL D’OLOT:
972 261 800
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.

