CONTINGUTS
Despreniment a la
carretera de Sant Privat

Novembre 2012

NÚMERO 8

DESPRENIMENT A LA CARRETERA DE
SANT PRIVAT

Veïns: En “Junet” de
Can Branques
Notes històriques. Més
sobre l’aiguat del 40
Espai Jove de Sant
Privat
Restauració de
l’església de Sant
Privat
Taller de fanals
Ús del local social els
dimarts a la tarda
Reunió amb l’alcalde

El passat 4 de novembre es va produir un
despreniment de la paret de pedra que sosté
la carretera de Sant Privat d’en Bas, a l’alçada
del mas Oriol. Des de feia temps les esquerdes
a la carretera anunciaven aquesta possibilitat.
Després d’avaluar-ne la gravetat del succés i
el risc potencial que la carretera quedés tallada
per nous despreniments, deixant incomunicats
una part dels veïns del poble, l’ajuntament va
encarregar de forma immediata les obres de
construcció d’un mur de contenció, davant de
la paret antiga, com a mesura per solucionar
definitivament el problema.

EN “JUNET” DE CAN BRANQUES

VEÏNS

En “Junet” (“Joanet”) de Can Branques és un home afortunat. Digueu-me si no
és ser afortunat tenir 88 anys i un cap despert i totalment serè i, a més, poder
compartir la vida amb la seva muller, que ja ha complert els 90, i trobant-se en
unes condiciones, tant físiques com mentals, envejables. Per molts anys!
En Joan Coromina i Santaeularia (30-11-1924) és conegut per tot el poble com
en “Junet”. Va néixer a Can Calau (La Coromina) de Sant Privat i ha viscut
sempre a Can Branques. Des de fa uns tres anys es pot dir que fa vida a casa
exclusivament, doncs l’home es troba “mancat de forces a les cames” - com
diu ell -.
Junet, tanca els ulls i
prova de retrocedir 75
anys en el temps. Què hi
veus?:
En Junet no tarda ni 10
segons en contestar i
creieu que, si li veiéssiu
la cara, és com si
realment es trobés en
els anys 40.
Veig un nano jove, que
sóc jo. Veig tanta gent i
tantes coses..., tanta gent,
de la que ja en quedem
ben pocs, i tantes coses
de les quals ja no en
queda cap. Veig misèria
però gent contenta..., veig
homes i dones treballant
als
camps,
vaques
seques, gent que baixa
a mercat... Sento el toc
d’oració, sento gent que
canta, i sento el cant dels
galls al matí.
Quan jo era jove Sant
Privat
tenia
1.500
habitants. Hi havia rector
i vicari. Totes les cases
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estaven plenes de gent
i hi havia molts joves,
però sense feina, per
desgràcia. La gent anava
a jornal, a buscar boixos i
baixar patates, per treure
uns petits ingressos, però
a costa de suar-los molt.
Amb això i una feixa a
l’obra, que tothom tenia,
anàvem menjant. Saps?,
“érem
pobrets,
però
alegrets!”.
I concretament tu, Junet,
a què et dedicaves?:
Jo feia el mateix que tots
els homes del poble, però
era un privilegiat: mentre
la resta anava a “fer”
boixos i a buscar patates
a Pla Traver, Freixeneda
i Santa Magdalena, i
baixava les pesades
càrregues a l’esquena, jo
ho feia amb un matxo.
Llavors
jo
conreava
6 quarteres de terra i
disposava d’un matxo per
fer les feines del camp.

Els boixos es baixaven
tots a la plaça del poble
i allà els venien a recollir
quan n’hi havia una bona
pila. Segons ens deien, els
compraven exclusivament
per fer botons.
En quant a les patates que
es feien allà a dalt, eren de
les que anomenàvem “de
la flor blava” i s’utilitzaven
exclusivament per llavor.
Se’n baixaven tones i tota
aquesta plana sembrava
d’aquelles patates.
Jo feia dos viatges al dia a
Pla Traver i em costava un
total de 9 hores. Guanyava
50 pessetes per viatge (30
cèntims d’euro).
Al disposar d’un “animal”
em va permetre tenir 4
anys de feina d’arrossegar
socs a Sallent. Hi vaig
treballar tot el temps que
va durar la tala del bosc.
Guanyava 200 pessetes
al dia (1,20 euros).

En Junet recorda, amb
detall, tot això i moltes
altres coses que no
podem plasmar, doncs
no volem esgotar l’espai
que
tenim
destinat
per l’entrevista sense,
almenys, esmentar dos
fenòmens que varen
canviar la vida del poble.
Junet, estic convençut
de què sortiria més
endavant a la conversa
però, no has esmentat
encara la guerra ni
l’aiguat. De ben segur
que et fa mal fins i tot
el record però, ets dels
pocs que ho vares viure
i tens la sort de poderho explicar encara. Com
ho vas viure, Junet?.

En referència a la guerra,
jo tenia 15 anys. Sí que
la recordo, però no la
vaig “viure” com els
nostres pares i la gent
gran del poble. Són
records que mai ningú
pot oblidar..., records que
mai s’esborren. La guerra
va destrossar famílies
senceres.
L’aiguat també va ser
devastador però almenys
no va matar persones, o
en va matar ben poques.
Va deixar famílies sense
casa i sense res, però va
deixar viva la gent perquè
pogués lluitar i tirar
endavant. Varen ser tres
o quatre dies de pluges
de llevant molt fortes.

Arbres caiguts al riu varen
taponar ponts formant
veritables embassaments
que, quan varen rebentar,
produïren una molt forta
riuada que s’ho enduia
tot per davant. Nosaltres
ens vàrem refugiar a
l’Oriol i, a la nit i amb la
claror dels llamps, vàrem
ser testimonis de quan
l’aigua s’emportava totes
les cases que hi havien
prop del curs del riu, des
de Can Branques fins a
Cal Flequer, a més del
Molí d’en Pau. L’endemà,
contemplàvem
amb
tristor, la desaparició de
Can Pedreguet, Can Rita,
Can Comte, Can Xec,
Can Fiol, Can Castillo i
Can Cayan.
Gràcies
Junet,
per
fer l’esforç de tornar
a
reviure
aquestes
males vivències. Són
mals records però, per
nosaltres, un testimoni
important. I gràcies
també pel temps que
ens has dedicat i per
haver-nos “traslladat”
a un altre temps i a
un altre món que pot
semblar tan llunyà però
que no ho està tant.
Encara
tens
corda,
Junet! Com tu molt bé
dius, “que Déu ens doni
salut!”
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Notes històriques. Més sobre l’aiguat del 40
L’aiguat de l’octubre del 1940, com ens acaba d’explicar en Junet de Can
Branques, va fer molt de mal. Els danys foren enormes. Cases i molins de vora
el Gurn foren arrossegats riu avall. El riu només va deixar enrera el seu record.
La carretera també va quedar malmesa en una longitud de més de quatre
quilòmetres, sobretot a la part més pròxima al poble.
El 28 de febrer de 1942 la Comisaria General en Reconstrucción de los daños
ocasionados por las Inundaciones en 1940 va elaborar una memòria que recull
els danys provocats per l’aiguat i les que aquest organisme va dur a terme.
Segons s’explica en aquesta memòria, en el cas del poble de Sant Privat, les
obres que es van executar, totes a la riba esquerra del riu, per ser la més dèbil
i la que tenia, paral·lela a ella, totes les edificacions del poble, van consistir en
la construcció d’espigons de pedres, de poca alçada i la canalització del riu
taponant aquelles sortides per on el riu podria desbordar, ni que fos en petites
avingudes, agreujant els danys iniciats per l’aiguat.
En total, el cost de les obres de defensa i canalització del riu Gurn a Sant Privat
van tenir un cost de 283,40 euros (47.153,72 de les antigues pessetes). La
Comisaria General de Regiones Inundadas va abonar el 25 % de l’import total
de les obres, 70,85 euros (11.788,43 pessetes) i el 75% restant, 212,55 euros
(35.365,29 pessetes) l’Estat, d’acord amb el què establia la Ley de Obras
Hidráulicas, vigent aleshores.

4

5

AMB LA TARDOR S’ACCELERA L’ACTIVITAT A L’ESPAI JOVE
Finalitzats els mesos d’estiu, els Casals i les vacances l’Espai Jove torna a
estar al peu del canó i ha recuperat els horaris habituals. Aprofitem aquest
butlletí per posar-nos a la vostra disposició, animar-vos a fer ús dels nostres
serveis i a gaudir de les nostres propostes. Aquí un resum de les activitats
fetes i per a fer:
Crònica de l’estiu:

A tota vela amb:
•

Curs de “Retoc Fotogràfic – Photoshop”: Curs orientat a aprendre a
millorar el resultat final de les pròpies fotografies. Del 29 d’octubre al 17
de desembre cada dilluns de 19:30 a 21:30. La professora serà la Laura
Basagaña i el preu és de 45€.

•

“Escola de la 2ª i 3ª joventut”: Adreçat a persones que fa temps que
no estudien i volen refrescar i millorar els seus coneixements a través
d’activitats d’escriptura i ortografia, càlcul, informàtica, jocs de memòria,
etc. Cada dimecres fins al maig de 18h a 19:30h a l’Espai Jove.
Preu 5€/mes.

•

Curs d’iniciació a la càmera fotogràfica: Realitzat durant el mes de juliol
amb la participació de 13 alumnes. Arrel de la satisfacció i l’interès
dels mateixos alumnes, aquesta tardor realitzarem un curs de Retoc
Fotogràfic – Photoshop.

•

Torneig de voleibol + sopar jove: Es va organitzar conjuntament amb
“Voleibol La Vall” i va comptar amb la participació de 10 equips i uns 55
participants de totes les edats, majoritàriament joves. Aquesta activitat
es va consolidant i la intenció és fer un altre torneig de cares a les
festes de Nadal.

•

Grup d’Esplai de La Vall: Cada dissabte de 4 a 7 fins a finals de curs i
adreçat a nens i nenes de P3 a 6è. L’Esplai ha tirat endavant gràcies al
voluntariat d’un grup de 6 monitores que tenen la il·lusió de portar a terme
tot tipus d’activitats i de donar una alternativa educativa i de lleure durant
els caps de setmana.

•

Casal Jove: Organitzat conjuntament amb els Casals de La Vall durant
el mes juliol amb un grup format per 19 nois i noies de 12 -13 anys.
N’estem plenament satisfets i esperem poder repetir l’experiència de
cares a l’any vinent.

•

“Els dissabtes a la Tarda”: Aquest és el moment en el qual l’Espai Jove
bull més intensament gràcies a l’ús que en fan nois i noies majoritàriament
d’ESO. Els dissabtes a la tarda hi troben un espai de trobada, de joc i
de comunicació entre iguals. També una programació d’activitats que en
aquests moments estem elaborant juntament amb ells.

[

]

Espai Jove de Sant Privat.
Obert cada dimecres, divendres i dissabte de les 16h a les 20h.
972-69-39-46 /espaijovesp@gmail.com
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AGENDA

RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PRIVAT
D’EN BAS
Fa justament dos mesos
que es van poder
inaugurar les obres de
restauració i pintura de
l’església de Sant Privat.
Eren unes obres més que
necessàries que, malgrat
els obstacles sorgits,
van arribar a bon terme.
Ara
disposem
d’una
església neta, polida,
il·luminada i pintada com
ens mereixíem tots els
feligresos de la parròquia.
Podem sentir-nos-en molt
satisfets.
Molt satisfets perquè
va ser una obra molt
participada,
en
la
qual la majoria dels
habitants del poble s’hi
van abocar. La gent va
saber discernir el que
era la conservació del
patrimoni del poble, de
les creences religioses
que podia tenir cadascú
i sense pensar-s’ho
gaire hi va col·laborar
en funció de les seves
possibilitats, ja sigui
materialment (ajudant
en diferents feines) o
econòmicament (amb
donatius, no facturant
diferents serveis, etc.)
Va ser una gran labor,
8

digna de mencionar per la
gran cohesió social que hi
va haver entre la gent del
poble. I AIXÒ ÉS MOLT
IMPORTANT!! En un món
tan competitiu com en
el que vivim, en el qual
tothom va depressa i no
hi ha temps per res, és
d’admirar que es trobessin
persones disposades a
dedicar les seves poques
hores lliures a ajudar i a
compartir aquelles feines
que se’n derivaven.
I el que encara és més
sorprenent és que s’ha
pogut fer tota aquesta
obra, en el marc d’una
crisi que ens va afectant
a tots i que es va estenent
com una taca d’oli per

TALLER DE FANALS

tot el territori. Nosaltres,
la gent de Sant Privat,
engrescats sempre pel
Mossèn, J.M. Barcons,
hem vist que amb
constància i dedicació es
poden fer grans coses,
tot és qüestió de posarhi voluntat, il·lusió i
tenacitat.
MOLTES
TOTS!!!

Si vols anar a rebre els Reis Mags
amb un bon fanal a la mà...
Vine, el 22 de desembre, a les 5 de la tarda, a les
Antigues Escoles.
Farem uns bonics fanals.
Després del taller hi haurà xocolatada per tothom.

GRÀCIES A

NOTÍCIES BREUS
ÚS DEL LOCAL SOCIAL ELS DIMARTS A LA TARDA
L’Espai Jove de Sant Privat està obert cada dimecres, divendres i dissabtes de 4 a
8 de la tarda. Però si alguns pares i mares, teniu lliure els dimarts i voleu aproparvos amb els vostres fills al local social, havent plegat de l’escola i sobretot, ara a
l’hivern que de seguida es fa fosc, també podeu fer-ho. És precisament el dia que
un grup de pares i mares hi serem, junt amb els nostres fills, per jugar i passar-ho
bé tots plegats. A partir de ¾ de 5 i fins cap a les 7 de la tarda.
Ens veiem al local!!

9

REUNIÓ AMB L’ALCALDE
Amb la intenció d’anar proposant millores
pel poble, amb una certa periodicitat es
convoquen reunions amb l’alcalde, en
Miquel Calm, per tal de fer-li avinents i,
alhora, valorar la possibilitat de fer-les
factibles. La darrera reunió va tenir lloc
a mitjan juliol. Dins el capítol relatiu a les
obres es van tractar diferents temes:
Davant la sol·licitud per part de
l’Associació de Veïns per instal·lar un
mirall a l’encreuament de la carretera de
Vidrà amb la del poble (a la zona de Ca
La Filo) (ara només n’hi ha un en una
direcció) que resolgui els problemes de
visibilitat agreujats d’ençà la finalització
de les obres d’eixamplament de la
carretera. També es va plantejar la
possibilitat de si, retallant alguna de les
tanques vegetals que dificulta la visibilitat,
es pot contribuir a reduir el risc que ara
mateix genera aquest encreuament.
En relació al perill d’esfondrament de la
carretera de Sant Privat, al pas del mas
Oriol, l’alcalde, en aquell moment, es va
comprometre a iniciar-ne les gestions
assumint que es tractava d’una qüestió

Mirall cruïlla carretera Vidrà
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molt urgent i de màxima prioritat. Tal i com
ja s’ha comentat a la portada d’aquest
Butlletí, el despreniment esdevingut,
n’ha accelerat l’execució.
També fou plantejada la necessitat
d’arranjar el carrer Ramon Barnadas
(part posterior de la urbanització Salt
de Sallent) per l’estat de deteriorament
de l’asfalt que presenta aquest carrer.
Respecte a aquest tema l’alcalde va
comentar que intentaria resoldre-ho
aprofitant les obres que es farien per
solucionar el tema anterior.
Continuant amb el tema d’obres, l’alcalde
es va comprometre a:
•

Arranjar el gual que hi ha a la
carretera de Vidrà, prop del trencant
de La Serra.

•

Resoldre el problema que planteja
el clavegueram a la zona de Can
Pedreguet, on connecta amb el
que prové de la nova urbanització
ubicada darrere Can Mulleres.
Respecte als contenidors soterrats

•

Deteriorament C/ Ramon Barnadas

que hi ha al començament del
carrer que dóna entrada a la nova
urbanització ubicada darrere Can
Mulleres, verificar si estan operatius
i a clarificar-ho mitjançant les
senyalitzacions/cartells oportuns.
També es van tractar altres temes.
Com ara, l’adquisició d’una pantalla gran
per la sala polivalent de les Antigues
Escoles i d’una porteria de futbol sala
per la pista esportiva de la urbanització
Salt de Sallent. Des de l’Associació de
Veïns ens vam comprometre a presentar
una instància per sol·licitar, formalment,
una ajuda econòmica de l’Ajuntament,
adjuntant pressupostos el màxim
d’ajustats possibles. Per la seva banda,
l’Ajuntament es va comprometre a valorar
la petició i a finançar una part del cost
d’aquestes infrastructures.
Respecte a l’oficina municipal al local
de les Antigues Escoles, l’alcalde es va
comprometre a garantir la seva obertura
com a mínim 1 ó 2 hores per setmana,
a informar amb cartells grans i visibles

Contenidors soterrats

sobre l’horari d’obertura i a comunicar
de la mateixa forma qualsevol incidència
que es produeixi en aquest servei.
Sobre el Casal d’Estiu de Sant Privat,
l’Associació de Veïns de Sant Privat
creiem que l’espai ha quedat petit degut a
l’elevat nombre d’assistents (fruit en bona
part del tancament del casal d’estiu de
Joanetes) i que si el proper any s’observa
la possibilitat que es repeteixi la situació,
caldria valorar l’habilitació de l’espai situat
entre les antigues Escoles i el camp de
futbol, regular d’alguna manera l’accés
i sortida dels cotxes a l’hora de deixar
i recollir els nens, etc. Davant d’això,
l’alcalde es va comprometre a valorar
totes aquestes qüestions un cop s’hagués
acabat l’estiu (recordem que la reunió es
va celebrar el 16 de juliol), tenint present
el que manifestin els/les monitors/es del
casal, i a fer les actuacions que siguin
oportunes de cara al proper any.
En la reunió també es va abordar el tema
del refugi de Santa Magdalena posant
de manifest que el principal problema a
resoldre és el subministrament d’aigua
i per aquest motiu s’acorda preguntar
a persones, bones coneixedores de la
zona, on hi pot haver punts de captació
d’aigua. L’alcalde es va comprometre
a fer-hi les actuacions de manteniment
oportunes per tal que el refugi es pugui
utilitzar amb total normalitat.
I, finalment, també es va posar damunt
la taula la problemàtica associada a les
festes nocturnes que s’organitzen els
divendres a la zona dels Pins. L’alcalde
es va comprometre a fer les gestions
oportunes davant els Mossos d’Esquadra
per tal que hi hagi un mínim control.
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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

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

AJUNTAMENTOficina St Esteve:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326
Oficina St Privat:
TEL: 972 693 260
SERVEI
AMBULÀNCIES972 267 652
CONSULTORI
ST PRIVAT972 693 346

HOSPITAL D’OLOT972 261 800
MOSSÈN JOSEP M
BARCONS972 693 092
FECSA ENDESAFax per fer reclamacions
972 511 510, a l’atenció
del Sr. Albert Pujol.

