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Si vols participar en la creació de la faràndula
del teu poble, vine a dir-hi la teva el proper
divendres 1 de juny a partir de 2/4 de 7 a l’Espai
Jove (Local social).
En parlarem mentre fem un berenar - sopar. Porta
el teu berenar, la beguda li posem nosaltres. Si
vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots
fer a: farandulasantprivat@gmail.com

ESPAI JOVE DE SANT PRIVAT
Des del 25 de gener
l’Espai Jove torna a estar
en marxa. Hem obert
d’una manera estable
amb els joves com a
objectiu prioritari, però a
la vegada pensant amb
tots els veïns i veïnes de
Sant Privat i del conjunt
de La Vall, ja que creiem
que en un nucli petit com
el nostre tothom s’ha de
poder sentir seu aquest
equipament.
Des del primer dia, a
l’Espai
Jove
podeu
trobar-hi ordinadors amb
connexió a internet, sala
de jocs, informació, suport
i assessorament juvenil
amb aspectes com la
salut, la feina o l’habitatge.
Aquestes
serien
les
funcions més immediates
de l’equipament, però
no les úniques, ja que al
llarg d’aquests primers

mesos hem fet xarxa
amb diferents col·lectius
i entitats de la zona per
tal de recolzar i treballar
propostes conjuntament.
De
tot
plegat
n’ha
sorgit una programació
d’activitats
treballada
conjuntament amb Can
Tista, l’Associació de
Veïns de Sant Privat i amb
diferents grups de joves
que han mostrat interès
per algun tema concret.
També n’ha sorgit l’Esplai
de la Vall, que funciona
cada dissabte a la tarda
per a nens i nenes de
3 a 12 anys gràcies a
un equip de monitores
voluntàries que se n’ha fet
responsable.
Fins ara hem realitzat la
jornada de portes obertes,
un campionat de voleibol,
un curs d’internet bàsic i
un taller de massatges. En
aquests moments estem

fent classes de català i
un segon curs d’internet
bàsic, i fins l’estiu ens
queda per fer un taller
de cata de cerveses, un
taller de DJ’s i un taller
d’elaboració de ratafia
previst pel 17 de juny.
Després de la bona
experiència
d’aquests
primers mesos us animem
encara amb més força
a visitar-nos, a llegir les
nostres informacions, a
participar de les nostres
activitats, a fer propostes
o a dir-hi la vostra, ja que
l’Espai Jove està al servei
de tots vosaltres i és entre
tots que l’hem d’anar
construint.

Jordi Garangou
Brugués
Dinamitzador responsable
de l’equipament.

ESPAI JOVE DE SANT PRIVAT
Obert tots els dimecres, dijous i divendres de 4 a 8 de la tarda.
Contacte: 972-69-39-46 / espaijovesp@gmail.com
O al facebook: ESPAI JOVE DE SANT PRIVAT
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El dia 31 de març, amb l’objectiu de donar a conèixer l’Espai
Jove i amb la voluntat de que tothom se’l faci seu, es va
organitzar una cercavila, que va comptar amb la participació
del grup de timbalers Xot’s del Mallol, i una jornada de portes
obertes. També es va oferir berenar per a tothom.
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EL LLARG DE SOLÀ

VEÏNS

L’entrevistat en aquest número ha estat “el Llarg”. Així és com tothom coneix
aquest home i així també vol ell com es conegui. En Joan Prat i Serra (01-061940) és tot un personatge al poble. És conegut per tothom pel seu caràcter
obert, per veure’l sempre alegre i aparentment content, i per tenir unes fermes
conviccions.
No és fill del poble però és com si ho fos. Ell diu, amb orgull, que és de Sant
Privat, i així el considerem tots. A veure llarg, “digue’ns d’on véns i com vares
venir a parar aquí”.
Jo vaig néixer a Olot, al
carrer Esglaiés, per ser
més exacte. Allà vaig
passar els primers anys
d’infància però es veu que
no tenia gana. El primer
intent dels meus pares
va ser fer-me prendre
oli de fetge de bacallà
però, el remei no donava
els resultats esperats i,
el Dr. Enric Genover va
recomanar al pare un
canvi d’aires per mi. Quan
tenia 7 anys em va enviar
a Pla Traver.
Recordo encara quan el
pare em va deixar allà
dalt i em va dir que la
propera setmana pujaria
a veure’m. Els dissabtes
jo sortia a la punta dels
Graus però el pare no
venia. I així cada setmana
fins que al cap d’ un mes i
mig va venir a veure’m per
primera vegada.
Què fa el sagal - va
preguntar -?. Està molt
bé, ja no pren l’oli de fetge
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de bacallà, té una gana
com un bou i ha agafat un
coloret que fa goig veure’l.
I era ben clara la raó del
canvi - prossegueix en
llarg - doncs cada dia em
cridaven per llevar-me a
les quatre de la matinada
i m’enviaven a guardar
els porcs a Puig Cubell
(encara recordo el nom
de dues truges, la Tina i
la Seca). Al migdia havia
de portar el menjar als
jornalers i, per si encara
m’avorria,
em
varen
preparar, a mida, una
forca per remenar herba.
I l’escola, llarg,
t’agradava estudiar
i vares tenir ocasió
d’anar-hi?.
Sí que hi vaig anar! A
Pla Traver hi vaig estar
tres mesos i et juro que
en vaig sortir totalment
desmamat! A l’escola, la
veritat és que no deuria
ser gaire bon nen perquè
en van fer fora dels
Escolapis i de l’acadèmia
Almi. Després vaig anar
al Plantalech i allà hi vaig
aprendre tot el poc o molt
que sé. Als 12 anys vaig
anar al Solà on hi vivien
els meus cosins i els seus
pares (feia 3 anys que
havia perdut el pare i la
mare tampoc estava bé,
morint per cert, al cap de

dos anys) i allà hi vaig
estar fins als 15, que vaig
anar a fer de flequer al
forn Montserrat d’Olot.
Però les coses tampoc
m’anaven massa bé a
causa de l’al·lèrgia que
tenia a la farina que em
va fer caure malalt de
pleura; havent-me fins i tot
d’hospitalitzar una llarga
temporada. De no haver
estat per aquella pleura,
no sé cap on m’hagués
portat la vida - continua
el llarg, pensatiu - doncs
ja tenia fixada data de
partida per anar a treballar
a una cooperativa de
França, concretament a
Lió.
I perquè no anares a
França una vegada
recuperat de la
malaltia?.
Ja era tard! Els companys
ja feia un temps que
hi eren i, com es diu
vulgarment, ja m’havia
escapat el tren. Tenia 19
anys i vaig encaminar la
meva vida cap al Solà i,
des de llavors, ja no m’he
mogut més de Sant Privat.
Jo era feliç amb el bestiar
i concretament amb les
cabres. Ja saps, jo sempre
he volgut ser lliure com el
vent i aquell tipus de vida
m’ho permetia. Allà a dalt

vaig ésser feliç! Tampoc
m’ha anat gens malament
quan vàrem baixar al
poble - on visc ara amb en
Pep- dedicant-me al ram
de la construcció fins que
vaig jubilar-me.
Encara
parles
molt
sovint de la vida d’aquell
temps al Solà. En tens
molts records, veritat?.
Molts i molts, sí! I
gairebé tots bons! És
curiós però..., saps de
què em recordo moltes
vegades?: doncs de les
llargues converses amb
el Sr. Badia, que pujaven
cada setmana a caminar
i
comprar
formatges
de cabra. M’agradava
escoltar-lo! M’ha quedat
gravat el que un dia em va
dir: “Joan, la lletra és molt
senyora i som molts pocs
els que en podem viure. Si
tothom estudiés...! Hi ha
d’haver de tot en aquest
mon!”. Quina raó tenia!
Et penedeixes d’alguna
cosa, llarg?.
Si et refereixes al què he
fet amb la meva vida, no
m’arrepenteixo de res en
absolut. La vida em va
portar per on i on m’ha
portat, però he estat feliç
i encara ho sóc. N’hi ha
molts d’altres que s’ho
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VEÏNS

(continuació)
han passat més malament
que jo!
I ara, ens hem fet vells,
noi! Ja estic a “la sala
d’espera” i he deixat ben
clar als nebots que vull
ser cremat i les cendres
escampades al Pla de
la Capella del Solà (allà
ja hi havia hagut un
antic cementiri), que és
un lloc tranquil, alegre
i assolellat. Però, com
que ja se sap que aquest
jovent farà amb mi el que
vulgui quan em mori,
si no volen cremar-me,
a la làpida del nínxol per quan vingui algú a
veure’m - hi han de posar
la inscripció, “perdoneu
que no m’aixequi”.

Segur que compliran
aquesta voluntat, llarg,
però ara no hi has ni de
pensar en això. El que
has de fer és gaudir de
la vida com fas ara i que
sigui per molts anys.
Gràcies pel temps que
ens has dedicat, i per la
ratafia!
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OBRES
SANEJAMENT DEL VEÏNAT DE POCAFARINA
El passat 27 d’abril tècnics municipals van fer la recepció de les obres de sanejament del veïnat de Pocafarina. Aquesta obra, històricament reivindicada
pels veïns d’aquest nucli urbà, ha costat molt però,
per fi, ja és una realitat. Les feines han consistit en
la instal·lació de sengles canonades que recullen les
aigües residuals del veïnat fins a un bombejament
situat a l’extrem est del veïnat i d’aquí, per impulsió,
creuant el pont de Can Palanca, fins al col·lector
d’aigües residuals que baixa per la carretera. A mesura que els veïns es vagin connectant als nous
col·lectors, s’hauran solucionat definitivament els
problemes derivats de l’abocament directe als recs
de la zona i aquesta part del poble presentarà la qualitat ecològica i la imatge que es mereix.

NOTÍCIES BREUS
CANVI D’EMPLAÇAMENT DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
A proposta de l’Associació de la depuradora de Els dies que hi serà durant
de Veïns de Sant Privat i Sant Privat, al final de la el que queda de 2012
gràcies a les gestions Pollancreda.
són: 14 i 15 de juny, 9 i 10
fetes per l’Ajuntament
d’agost, 18 i 19 d’octubre i
al Consorci de Medi Aquest
emplaçament 13 i 14 de desembre.
Ambient i Salut Pública es va considerar més
de la Garrotxa, SIGMA, adequat pel fet que la
la deixalleria mòbil ha deixalleria està més a la
canviat d’emplaçament. vista de tothom i en un lloc
Ara la trobareu al costat de fàcil accés en cotxe.
NOVETATS AL WEB
Com ja sabeu, l’Associació de Veïns de Sant Privat disposa de l’espai web
www.santprivat.org.
La intenció del web és acomplir dos objectius. Per una banda intentar informar de
l’actualitat i totes les activitats relacionades amb el poble de Sant Privat i, per l’altra,
tenir un arxiu virtual on poder deixar constància de l’activitat de l’associació per
poder-lo consultar en qualsevol moment .
És per tot això que, poc a poc, intentem anar millorant l’accessibilitat i els continguts.
Actualment hi podeu consultar les notícies que poden ser d’interès pel poble, les
diferents activitats que s’organitzen, els diferents números del Butlletí GURN,
documents relatius a l’associació, etc. i, darrerament, hi hem afegit dos apartats
que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que volen
estar assabentades de tot allò que passa al nostre entorn. Al menú ‘Espai Jove’ hi
trobareu informació relacionada amb el centre de joves i, al menú ‘Agenda’, s’hi
poden consultar les activitats que tenen lloc al poble.
És per això que us demanem que, si us assabenteu d’algun acte que no sigui a
l’agenda de la web, ens ho feu saber a l’adreça bustia@santprivat.org i l’inclourem.
Esperem que l’espai web us sigui d’utilitat i restem oberts a qualsevol proposta per
a millorar-lo.
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AGENDA
Activitats ESPAI JOVE. Fins al 30 de juny

NOM DE L’ACTIVITAT: Excursió a Sant Aniol d’Aguja
DATA: 2 de juny
DESCRIPCIÓ: Ruta fins a l’ermita vorejant el riu.
MÉS INFORMACIÓ: Inscripcions fins al 26 de maig.

NOM DE L’ACTIVITAT: Taller d’elaboració de Ratafia
DATA: 17 de juny
DESCRIPCIÓ: En aquesta data realitzarem una sortida per recollir les
plantes necessàries. Més endavant buscarem altres dates per elaborar-la i
provar-la. Amb la col·laboració d’en Xavier Codina i de l’Ester Sala.
MÉS INFORMACIÓ: Inscripcions fins al 9 de juny. Preu 5€/participant/família.
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Autor de la fotogràfia: Xevi Béjar

SORTIDA ORQUÍDIES DEL SALLENT

Dins el marc de les sortides naturalistes i culturals que organitza el Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, s’ha programat, amb la col·laboració de
l’Associació de Veïns de Sant Privat, la sortida Orquídies del Sallent, a càrrec
de Tosca – Serveis Ambientals d’Eduació i Turisme. La sortida està prevista
pel DIUMENGE, 3 DE JUNY, A 2/4 DE 9 DEL MATÍ, Serà una matinal per a
reconèixer i observar orquídies. L’itinerari a peu començarà a l’aparcament
de la Plaça Major de Sant Privat d’en Bas, amb una durada aproximada de 5
hores i una dificultat mitjana. S’aconsella dur bon calçat i esmorzar.
Cal fer reserva prèvia al telèfon 972 26 81 12 abans del dissabte 2 de juny,
donat que hi ha establert un màxim de 25 participants.
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NOTES NATURALISTES: Senyal geodèsic
A l’aparcament públic que hi ha a tocar a la Plaça Major de Sant Privat, incrustat
en el formigó d’una rasa, al costat de la tapa de clavegueram, hi ha un senyal
geodèsic. Es tracta d’un clau d’acer inoxidable amb la cabota de només quatre
centímetres que passaria ben desapercebut si no fos perquè la seva brillantor
metàl·lica ens delata la seva presència. Aquest senyal geodèsic fou instal·lat el 30
de novembre de 2010 per tècnics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). S’hi
pot veure inscrit codi 295089015. Aquest senyal forma part d’una xarxa geodèsica
que gestiona aquest organisme. La finalitat d’aquesta xarxa és garantir la precisió
dels seus treballs de cartografia. Com més senyals inclogui la xarxa més qualitat
geomètrica tindrà qualsevol projecte cartogràfic que es desenvolupi en el territori
i, alhora, menys costos de referenciació. Al web de l’ICC, a l’apartat de geodèsia
(http://www.icc.es/cat/Home-ICC/Inici/Geodesia/Xarxa-Utilitaria) es pot consultar la
fitxa tècnica d’aquest senyal geodèsic (ubicació, descripció, coordenades i altra
informació), del que hi ha dalt la fita del Puigsacalm i de tots els que han instal·lat.
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ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA
Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes:
Ens plau convocar-vos a l’assemblea anual de l’Associació de Veïns de Sant
Privat d’en Bas, que es durà a terme el proper dissabte 16 de juny a les 18 h.
a Cal Monjo, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’anterior assemblea
2. Informe sobre les darreres gestions realitzades per la Junta Directiva
3. Informe sobre la situació econòmica de l’Associació
4. Elecció de la Junta Directiva
4. Torn obert de paraules
Us hi esperem a tots i a totes !!!
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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.

