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El diumenge 1 de setembre es va celebrar el 
tradicional aplec de la Mare de Déu de les Olletes. 
A l’acte, organitzat per la Comissió de Festes 
de Sant Privat, hi va assistir un bon nombre de 
persones, la majoria veïns i veïnes del nostre 
poble, que van gaudir d’un matí esplèndid en un 
entorn incomparable.

APLEC DE LES OLLETES
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VEÏNS
En Gregori López i Codina és per tots nosaltres conegut com “en Gori de Can 
Callís” i “internacionalment” com en “Gori dels embotits”. Té dues germanes, 
està casat amb la Montserrat i té tres fills (dues noies i un noi) i quatre nétes.

Embotits Gori -i el propi Gori, naturalment- s’han obert, amb el temps, un lloc 
important en el món del porc i els seus derivats. Però no només ha fet embotits 
aquest home, doncs va néixer amb els gens de negociant i això l’ha marcat tota 
la seva vida.
D’on véns, Gori? 
Vaig néixer a Can Callís 
de St. Privat el 13 de 
gener de 1940. La mare 
– la Maria - provenia de 
Can Xervia del Veïnat 
Cirera i el pare - en Vicenç 
- va arribar al poble amb 
els meus avis, des de 
Guadalajara, a l’edat de 5 
anys.
Perquè Can Callís, i com 
hi varen anar a “petar”?
Els meus pares vivien a 
la plaça, concretament 
a sobre de Cal Monjo. 
Can Callís ja era botiga i 
el nom es deu a què era 
dels Callís d’Olot i que 
tothom coneixem (Callís 
dels cafès i Callís de la 
pastisseria). Quan els 
Callís varen marxar a Olot, 
la mare va veure-hi una 
bona sortida a la botiga 
i varen decidir llogar-la. 
Tenia un do pels negocis i 
sens dubte que deuria ser 
ella qui em va transmetre 
a mi la mateixa inquietud.
Vaig decebre una mica al 
pare en no voler continuar 
amb el què ell feia tants 
anys que treballava i que 
tants suors li va costar 
“engegar” i ampliar (es 

dedicava al carbó i al 
transport amb matxos de 
càrrega, havent arribat a 
tenir fins a 80 jornalers). 
No era lo meu!... i, si no 
m’hagués pogut dedicar al 
que vaig fer, un dels meus 
somnis hagués estat la 
medicina.
Com que no disposem 
de gaire espai, Gori, 
no m’allargaré més en 
preàmbuls i comencem 
- si et sembla - fent la 
història de la teva vida - a 
grans traços, però - des 
de la teva infància fins 
avui. Aniries a l’escola a 
St. Privat, suposo?
Sí, sí! Llavors al poble hi 
havia escola i jo vaig tenir 
l’oportunitat d’anar-hi. De 
l’escola a casa i ajudar 
la mare a la botiga, si bé 
tenia els meus espais per 
jugar amb els “nanos” 
de la meva edat. De 
ben jove, però, ja vaig 
“trobar-hi gust” a fer els 
meus primers “pinitos” 
de negociant i, als dotze 
anys, anava sol, jo mateix, 
a veure i comprar els porcs 
per matar (en aquella 
època matàvem un o dos 
porcs per setmana).

Ara ja entenc, doncs, 
d’on et ve aquesta 
passió. Clar, deuries 
esperar en candeletes 
acabar l’escolaritat 
per poder dedicar-te 
de ple al què realment 
t’agradava, veritat?
Saps?, la mare em feia 
costat en tots els meus 
projectes i jo volia ampliar 
el negoci el més aviat 
possible perquè ja tenia 
decidit que, aquell, seria 
el meu futur. I així va ser!
Ho tenies clar, salta 
a la vista! Com vares 
enfocar el negoci?
Per començar, de dos 
porcs per setmana 
passarem a quatre, a 
vuit, i fins arribar a més 
de 20 setmanals. Llavors 
embotíem poc (botifarra 
blanca i negre i uns 4 
kg. de llonganissa per 
setmana) perquè quasi 
tota la carn, pernils 
inclosos, els distribuíem a 
majoristes. Ens quedàvem 
els ossos d’espinada, 
peus i cansalada, que 
era el que, en aquells 
temps, tenia sortida a 
la botiga. Poc a poc 
vaig anar augmentant la 

EN GORI

producció d’embotit que, 
majoritàriament i amb una 
moto Vespa, repartia a set 
o vuit botigues d’Olot.
I va ser llavors on va 
començar a estendre’s 
el nom dels embotits 
Gori?  
Efectivament que va ser 
així. A la gent li agradava 
el producte i preguntava 
per la seva procedència, 
...en aquest cas va ser el 
“boca a boca” el que va 
portar que se’m conegués 
més enllà de la Vall.
En arribar la prohibició 
de fer la matança a casa 
i haver-ho de fer als 
escorxadors, vaig prendre 
la determinació -i així se 
segueix fent en l’actualitat- 
de comprar carn (pernils, 
lloms, etc.) exclusivament 
de femelles, i essent totes 
les peces escollides, una 
per una, per nosaltres. 

Ser molt escrupolós pel 
bestiar de qualitat i per 
les receptes originals 
de la meva mare, en la 
manera d’embotir , han 
estat sempre el meu lema. 
I, afortunadament, així ho 
continua fent el meu fill 
David, de qui  puc dir és 
un digne successor del 
negoci.
Tinc entès, però, que 
compaginaves tota 
aquesta feina amb 
altres activitats. Pots 
explicar-me breument 
en què consistien?
M’ho poses difícil si haig 
de ser breu però, ho 
intentaré. Mira! Havia 
engreixat més de 100 
porcs a casa i en tenia 
també de “posats” a les 
cases per engreixar. Vaig 
tenir durant molts anys 
un magatzem i un molí 
per fer farina (de blat de 

moro, blat, ordi, civada, 
userda...) el qual molia 
1.000 kg. de gra per hora.  
També tenia les fórmules 
i feia i repartia pinso. 
Tenia truges per criar, he 
tingut eugues, vaques i 
en l’actualitat tinc unes 
burres per “fer bonic”. Era 
“mig” veterinari del poble 
i, tant em feia  “sanar” 
godalls com ajudar a parir 
una vaca o una truja. Si 
tinguéssim espai què 
de coses i anècdotes 
t’explicaria...!
M’ha agradat, Gori, 
parlar amb tu de tot això. 
I m’ha agradat recordar 
moltes coses de les 
matances de Can Callís 
que jo mateix vaig poder 
veure i viure. Gràcies 
per l’estona que m’has 
dedicat! Ha estat molt 
agradable i un plaer! I, 
no puc amagar-me de dir 
que, havent-li manifestat 
que, pel meu gust, el seu 
producte estrella és la 
botifarra (bull) negre, he 
sortit de la botiga amb 
la meva “botifarreta”. 
Tot un detall, Gori, que 
assaboriré a la teva 
salut.

Per molts anys i gaudeix 
de la teva jubilació, de 
les teves partides de 
cartes i, sobretot, de les 
teves nétes!

Xevi Casamitjana
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La millora i obertura de la pista forestal al veïnat de Sant Privat respon a la necessitat 
de la realització de treballs silvícoles a la forest anomenada “Solei i Bac”, propietat 
de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, i inclosa en el Catàleg de forests d’Utilitat 
Pública amb el número 5.

Els treballs afecten una antiga reforestació de pinassa (Pinus nigra) i pi roig (Pinus 
sylvestris), realitzada als anys seixanta, i a on mai s’ha portat a terme cap aclarida 
ni cap altre tipus de tractament silvícola. La superfície reforestada va ser d’unes 
14 ha.

La pròpia evolució del bosc ha fet que entre els pins també es trobin altres arbres 
propis de la zona com són l’alzina (Quercus ilex), el roure martinenc (Quercus 
humilis), el cirerer (Prunus avium) i l’auró blanc (Acer campestre), entre altres.

Es tracta d’un bosc regular on no es té constància que s’hagi realitzat cap aclarida 
en el passat. Enl tractar-se d’un bosc regular coetani (tots els pins tenen la mateixa 
edat) la no intervenció suposaria un deteriorament progressiu de la massa forestal 
ja que es produiria un decaïment generalitzat i una pèrdua de capacitat del bosc 
per afrontar fenòmens naturals adversos com sequera, nevades, incendis. A més, 
al mateix temps, seria la renúncia a infraestructures de prevenció d’incendis, 
infraestructures per a la gestió forestal i ramadera de la muntanya, reduint el seu 
valor actual i posant en perill la seva sostenibilitat.

TREBALLS FORESTALS A LA FOREST PÚBLICA “SOLEI I BAC”

La forest no disposa de cap accés principal ni tampoc d’una xarxa de camins de 
desembosc. Tot i que s’hi podria accedir des de varis punts, des del sud a través 
del nucli de Sant Privat d’en Bas o del mas de Cal Valentí, o des del nord des de la 
pista que va de Sant Privat d’en Bas a Vidrà, aquests vials no donen accés directe 
a la forest i alguns tenen condicionants importants pel pas de camions.

Per aquest motiu es va realitzar un estudi de les diferents alternatives que va donar 
com a resultat la utilització de la pista ja existent a la carretera de Vidrà i la seva 
continuació fins a la reforestació.

Les característiques tècniques de la millora i obertura de la pista i dels treballs 
d’aclarida estan reflectides al Plec de condicions tecnico-falcultatives particulars 
per regular l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests gestionades pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de data 
22 de juny de 2012.

En resum, es pot concretar que la llargada de la nova obertura és de 1,1 km, la 
millora és de 0,9 km amb una plataforma útil de 3,5 metres d’amplada i preveu 
la treta, mitjançant cable aeri, de 829 m3 de fusta de pinassa i 234 m3 de pi 
roig. Aquesta quantitat de fusta representa de forma aproximada un terç de les 
existències totals.

A dia d’avui s’ha portat a terme l’obertura del 1,1 km (obertura de la caixa per pas 
de camions) i la millora del 0,9 km (ampliació de la plataforma i col·locació de tubs 
de desguàs) i resta pendent l’aclarida dels pins. Un cop realitzada l’acla rida es 
repassarà la pista segons els condicions del plec i el seu ús restarà condicionat als 
serveis municipals, a treballs forestals i als propietaris dels terrenys afectats.

Miriam Sangerman - Enginyera tècnica forestal de la Garrotxa
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Deixats enrere els cursos d’hivern i finalitzades les activitats del Grup 
d’Esplai o el moviment dels joves els dissabtes a la tarda, amb el punt 
d’inflexió que significa Sant Joan, des de l’Espai Jove es va donar pas a 
altres activitats pròpies dels mesos d’estiu.

Durant els curs es van adaptar horaris i, cada vegada més, els serveis i les 
activitats al conjunt de la població, independentment de la seva edat.

Aprofito aquest espai per fer-ne un resum i us animo a fer-vos vostre tot 
allò que surt i pot sortir de l’Espai Jove, ja sigui participant de les activitats 
previstes o proposant-ne de noves.

ACTIVITATS FETES AQUESTS ÚLTIMS MESOS:

• Curs d’ocells i taller de plantes medicinals: organitzats conjuntament 
amb l’Associació de Veïns de Sant Privat, van ser possibles gràcies a 
la implicació de l’Emili Bassols i de l’Ester Sala que, respectivament, 
se’n van fer càrrec. Van comptar amb una mitjana d’uns 20 assistents 
de totes les edats per taller. 

L’ESPAI JOVE CONTINUA A BON RITME • Taller infantil de tapís: Fet el 27 d’abril i també organitzat conjuntament 
amb l’Associació de Veïns de Sant Privat. Se’n va fer càrrec la Trini Torres 
i va comptar amb la participació d’uns 15 nens i nenes.

• Acampada a Banyoles i activitat continuada els dissabtes a la tarda 
amb joves de 13 i 14 anys.

• Classes de català i informàtica per a adults els divendres a la tarda amb 
la participació de 6 alumnes d’entre 55 i 67 anys.

• Grup d’Esplai “La Xiruca”: És possible gràcies a la implicació de 
monitores voluntàries i compta amb la participació de 10 nenes de 4 a 12 
anys.

• Curs de fotografia bàsica:  Es va fer a Cal Monjo durant els dijous de juliol. 
L’objectiu del curs era conèixer la pròpia càmera digital i els conceptes 
bàsics de la fotografia. Aprendre a descarregar les imatges a l’ordinador, 
realitzar retocs bàsics i crear un llibre fotogràfic.

• II Torneig de Voleibol + sopar: Pensat per fer esport i passar una bona 
estona, fer pinya i gresca. Es va celebrar el 20 de juliol i va comptar amb 
una nombrosa participació.

• Casal Jove: Organitzat conjuntament amb els Casals d’Estiu de la Vall. 
Enguany va comptar amb la participació de 7 joves en el grup de matins i 
de 27 en el grup de tardes.

Espai Jove de Sant Privat.
Obert els divendres i els dissabtes de 16h a 20h i els 
dissabtes al matí de 10h a 14h. Juliol i agost tancat al públic 
en motiu del Casal d’Estiu (contactar via correu electrònic)][
972 69 32 60 
espaijovesp@gmail.com 

Jordi Garangou (Responsable del centre)



8 9

GIMNÀS A SANT PRIVAT

Us informem que el proper 18 de setembre tornem  a començar  una nova temporada 
de gimnàs a Sant Privat. Les sessions, com els altres anys, seran cada dimecres 
a ¼ de 10 del vespre. També hi haurà classes de ioga, dansa del ventre i un cop al 
mes anirem a fer partits de pàdel a les Preses. 

Cada vegada som més, però faltes tu. 

VINE, ET POSARÀS EN FORMA I T’HO PASSARÀS BÉ!
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NOTA NATURALISTA: SERPENTEJANT DAVANT DEL PERILL OBRES

DINAMITZACIÓ PARC SALUDABLE

Les carreteres per les quals transitem 
diàriament són uns perillosos obstacles 
pels animals salvatges. Entre les 
víctimes més habituals d’atropellaments 
trobem les serps. La presència de serps 
intentant creuar una carretera respon a 
diferents motius al llarg de l’any. En ser 
un animal de sang freda, a la primavera, 
quan encara el sol no irradia prou 
calor, les serps s’apropen a l’asfalt per 
escalfar-se. De maig a juny és l’època 
de reproducció per a la majoria de 
les espècies i això fa que hi hagi més 
activitat adulta. A ple estiu, amb unes  
temperatures més altes, les serps 
situen la seva màxima activitat diària 
a les primeres hores del matí i a l’inici 
del capvespre. I ja passat l’estiu, és la 
dispersió de les serps joves (setembre - 
octubre) que fa que augmenti el nombre 
de serps atropellades.

Les serps els costa reptar damunt 
l’asfalt, patinen, la qual cosa fa que 
perdin un temps vital per creuar la via. 
A les carreteres del nostre poble sovint 
veiem serps atropellades, segurament 
en la mateixa proporció que altres 
pobles de la comarca. Molts conductors, 
al veure que es tracta d’una serp, no 

esmercen els mateixos esforços per 
intentar-la esquivar com ho farien amb 
altres animals. Ni quan s’ha confirmat la 
col·lisió i observem la serp recargolant-
se a través del retrovisor, sol generar 
tants remordiments. També podríem 
pensar: quin mal hi mereixen les pobres 
serps d’haver coincidit en l’espai i en 
el temps en un punt que finalment ha 
resultat mortal per a elles?

Dipsalut, de la Diputació de Girona, ha 
organitzat sessions de dinamització als 
Parcs urbans de salut que té distribuïts 
pels diferents municipis gironins. 
Aquests parcs es van instal·lar per 
potenciar l’activitat i l’exercici físic entre 
la població.

En el cas del Parc urbà de salut de 
Sant Privat, situat entre la pollancreda 
i el pont de Can Palanca, les 20 
sessions previstes es fan cada dimarts 
a les 15:30. Les sessions, gratuïtes, 
van a càrrec d’un tècnic especialista en 
activitat esportiva.

A continuació fem un repàs de l’estat de les obres al nostre poble.

PENDENTS D’EXECUTAR

Arranjament definitiu del mur de l’Oriol

Com ja recordareu, el 4 de novembre de l’any passat es va produir un despreniment 
al mur que sosté la carretera davant del mas de l’Oriol. En aquella ocasió, 
l’ajuntament va actuar ràpidament i al cap de pocs dies, per davant de la paret de 
pedra, ja estava construït un imponent mur de formigó. Tanmateix, un cop acabada 
la construcció del mur, no es va fer res més. Recentment, a mitjans d’agost, va 
tornar a cedir el terreny a la part més elevada i es va haver d’injectar formigó 
ràpidament per tal d’omplir el forat que hi va quedar a sota. 

Esperem que aquest nou episodi no comprometi la definitiva solució del problema 
i que s’acabi el que queda pendent: l’asfaltatge definitiu del camí i la instal·lació 
d’una barana de protecció, que fóra bo que es reposés al llarg de tot el tram, des 
de la baixada al molí d’en Quim fins al mas Pedreguet, perquè la que hi ha està en 
molt mal estat. Mentrestant, continuen els avisos d’obres i les restriccions al pas de 
vehicles de més de 8 tones de pes.



12 13

OBRES

Asfaltat del carrer Ramon Barnadas i Joaquim Vayreda

S’han tapat alguns forats dels carrers Joaquim Vayreda i Ramon Barnadas, 
a l’urbanització Salt del Sallent. Les pluges caigudes durant la primavera han 
deteriorat molt aquest darrer carrer. Restaria pendent la millora total del paviment.

Contenidors de la urbanització can Mulleras

Una de les demandes fetes a l’ajuntament fou la verificació de si estan operatius 
aquests contenidors soterrats i, en cas negatiu, informar els veïns al respecte 
mitjançant les senyalitzacions i cartells oportuns.

Mirall a la cruïlla de Ca la Filo

També continua pendent la instal·lació d’un segon mirall a la cruïlla de la carretera 
de Sant Privat amb la de Vidrà, a l’alçada de Ca la Filo que millori la visibilitat cap 
a l’esquerra dels vehicles que fan l’stop. Actualment només n’hi ha un d’instal·lat 
encarat cap a la dreta.

Reparar faroles i posar-ne una de nova a la cruïlla del veïnat de Pocafarina

La col·locació d’una farola al costat del contenidor situat a la cruïlla del veïnat de 
Pocafarina és una demanda expressa realitzada per alguns veïns. La il·luminació 
és necessària sobretot a l’hora de llençar les escombraries quan ja és fosc.

Arranjament de la tanca de la zona d’Els Pins

La tanca que delimita l’espai d’ús públic del Pla d’en Xurri o Els Pins es troba 
trencada en diversos punts. Aquesta situació ofereix una mala imatge als usuaris 
d’aquesta zona de pícnic, per això fóra bo que, qui en sigui responsable, la restauri.

EXECUTADES

Neteja i adequació de l’espai del darrera del Local social

El darrere del Local social ara fa goig. S’ha retirat tot el material que hi tenia 
emmagatzemat la brigada municipal, s’ha netejat i s’ha preparat per acollir els nens 
i nenes que participen en el Casal d’estiu. Aquesta demanda ja fou plantejada per 
l’Associació de Veïns a l’alcalde, Miquel Calm, en una de les darreres reunions. 
L’ús d’aquest espai, delimitat per una tanca, ha permès alliberar aparcaments a 
la part del davant que altres anys ocupaven la mainada. Seria interessant que es 
pogués sembrar i mantenir aquest espai estratègicament situat entre el local i el 
camp de futbol.
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CURIOSITATS ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

COBRAMENT DE LES QUOTES CORRESPONENTS ALS ANYS 2012 I  2013

Gurn

Gurn, el nom del riu que passa per Sant Privat, té un origen preromà, amb ressons 
de la llengua ibera. Però, a part del nostre estimat riu i del nom del nostre butlletí, 
la paraula gurn, en anglès, té un significat ben curiós.

To gurn és el verb que descriu l’acció de distorsionar la cara, donant-li una actitud 
absolutament grotesca. Un gurn (també chuck) típic és aquell que projecta la 
mandíbula inferior el més endavant i amunt possible, cobrint el llavi superior amb el 
llavi inferior i amb els ulls es recrea una mirada boja. Proveu-ho! L’English Dialect 
Dictionary defineix la paraula gurn com a “grunyir com un gos, mirar salvatge i 
distorsionar la cara”. 

Al poble anglès d’Egremont s’organitza cada any un divertit World Gurning 
Championship. 

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 divendres 20 de setembre de 2013 a les 
21 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. Torn obert de paraules.

Us hi esperem a tots i a totes !!!

Per tal d’estalviar les comissions que les entitats bancàries apliquen al pagament 
dels rebuts corresponents a les quotes anuals, el passat any 2012 es va acordar 
que els membres de la Junta Directiva cobrarien de forma personal i en metàl·lic.

Tot i que aquest sistema presenta avantatges, permet no només un estalvi de 
diners sinó també un contacte directe amb els/les veïns/veïnes per recollir els seves 
inquietuds i propostes, ha resultat poc operatiu i complicat d’organitzar, motiu pel 
qual es considera oportú recuperar el sistema de cobrament anterior.  

Així doncs, durant el darrer trimestre d’aquest any es cobrarà la quota corresponent 
a l’any 2013 a través de domiciliació bancària, excepte en el cas de les persones 
que prefereixin fer el pagament en metàl·lic i així ho manifestin als representants 
de l’Associació durant el mes de setembre.



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- HOSPITAL D’OLOT-

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-
972 693 346

972 267 652

Oficina St Esteve:

Oficina St Privat:
TEL: 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


