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LA PERIODICITAT DEL GURN
Quan des de l’Associació de Veïns de Sant Privat d’en Bas ens vam plantejar fer un butlletí, d’això ara fa just deu anys,
perseguíem diversos objectius. En primer lloc es volia disposar d’un material editat en paper, per fer més fàcil la seva
lectura, que expliqués les coses que passen al poble, és a dir, les novetats que s’han produït o els fets destacats que
s’han esdevingut. Òbviament, darrere d’aquest objectiu hi ha un component clarament comunicatiu, que la informació
arribés a tothom. Un segon objectiu era el de donar a conèixer i divulgar els valors naturals i culturals presents al
nostre poble, per això, dins de cada butlletí s’ha intentat incloure alguna nota que destaqui elements singulars de
Sant Privat d’en Bas. Un altre objectiu del butlletí era que servís per divulgar les activitats que organitzàvem des de la
mateixa Associació de Veïns. Tot i que intentem fer-ne difusió per via telemàtica, sempre va bé tenir un lloc a l’abast
de la mà on consultar les dates d’aquestes activitats. També volíem dedicar una part a l’entreteniment amb lectures
breus i fins i tot anecdòtiques.
Però, sobretot, el que volíem aconseguir amb el Gurn era cohesionar-nos com a col·lectiu, implicar-nos en l’esdevenir
veïnal, preocupar-nos pel benestar de les persones, cercar complicitats, proposar millores i socialitzar les decisions.
Com que ens ha tocat viure junts en un petit trosset de país que es diu Sant Privat d’en Bas, és important treballar
perquè aquesta convivència sigui plàcida, responsable i solidària. I des del Gurn volíem intentar de contribuir-hi.
El que ens ha passat, però, és que no hem complert amb la periodicitat anual que ens havíem establert en un principi.
Directament “hem badat”. I no hi ha excuses. Molt sovint diem que el temps passa volant i, en el nostre cas, allò de...
“ja ens hi posarem”, ha estat fatal. Aquest número 12 surt amb un retard considerable, per això veureu que fins i tot
apareixen notícies del 2016. Però no volíem deixar d’incloure-les perquè són coses importants que han passat al
nostre poble, que han reportat alegries a moltes persones, i perquè pensem que tot i el temps transcorregut, també
està bé recordar-les.
D’aquí ve que el butlletí que teniu a les mans sigui més aviat un compendi d’actuacions, de repàs del que ha passat
en els darrers dos anys (2016 i 2017). Esperem que aquesta asincronia, que demana un cert esforç d’abstracció
temporal, no sigui un problema als lectors i lectores d’aquest butlletí. Per altra banda, ens comprometem a ser més
puntuals a partir d’ara. Igualment el temps ens passarà volant, com ha fet fins ara, però nosaltres l’estacarem amb
un fil perquè no se’ns en vagi i perquè el Gurn pugui sortir, de nou, puntualment.
Gràcies a tots per la vostra comprensió.

COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
El 2016, el ball de sant isidre se’n va anar al mercèdansa
Tot i que ja fa molts mesos de la baixada a Barcelona per
ballar el Ball de Sant Isidre a les Festes de la Mercè, hem
volgut incloure aquest escrit que en el seu dia va redactar
l’Associació de Festes Puigsacalm en què ens expliquen
com ho van viure. Sens dubte, una gran experiència que
tots els balladors/res i les seves famílies recordaran per
sempre.
Quan ens van trucar de l’Esbart Català de Dansaires
per anar a representar el Ball de Sant Isidre a les Festes
de la Mercè, d’una banda ens va fer molta il·lusió però,
de l’altra, vam pensar... Quina moguda! i també... Quina
responsabilitat!
El Mercèdansa és una mostra dedicada a les danses
vives de Catalunya i en aquesta ocasió estava dedicat a
les danses relacionades amb el menjar i el beure.
Sempre hem dit que el Ball de Sant Isidre ha de tenir
lloc en el seu propi escenari, en el seu àmbit i amb
la seva gent, a la Plaça de Sant Privat però, aquest
cop, les circumstàncies per anar a ballar-lo fora eren
més favorables... Sobretot la data, el 24 de setembre,
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relativament propera a la festa de Sant Privat, que
permetia un contacte recent amb tots els participants
per tal de saber la seva disponibilitat i, alhora, només
s’haurien de fer alguns assajos extres per tal de refrescar
la coreografia de la dansa. En altres dates més separades
tot hauria estat més complicat.
Vet aquí, doncs, que gràcies a la predisposició de les
famílies, la bona feina de l’equip coordinador i amb una
gran implicació per part de balladors i balladores, per la
Mare de Déu de la Mercè, vam fer cap a Barcelona. Al
matí vam fer una primera representació al Pla de la Seu,
davant la Catedral de Barcelona i, havent dinat, vam fer
una segona representació a la Plaça de Sant Jaume,
les quals van ser molt aplaudides pel nombrós públic
assistent.
La música en directe, en ambdues ocasions, va anar a
càrrec de la Cobla Sabadell, dirigida pel mestre Joan
Gómez. Tot plegat va esdevenir una gran jornada d’èxit
que de ben segur recordarem amb entusiasme.
Associació de Festes Puigsacalm
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
A la temporada 2015/16 el Sant Privat de futbol va aconseguir
l’ascens de categoria
Després d’una gran temporada en el transcurs de la qual
l’equip va mostrar un nivell futbolístic espectacular, al
juny de 2016 el Sant Privat de futbol, es va proclamar
campió del grup 27 de la 4a Catalana. En el darrer partit,
el que va significar la confirmació de l’ascens, l’equip
entrenat per Pep Casadevall va guanyar 3 a 0 a l’Atlètic
Llierca, equip que llavors estava situat en el penúltim lloc
de la classificació. Una gran fita per un club amb més de
trenta anys d’història. Al final d’aquella temporada l’equip
de Les Planes també aconseguia l’ascens.
En l’actual temporada, la 2017/28, al grup 17 de 3a
catalana, el Sant Privat està realitzant una molt bona
campanya lluitant a la part alta de la classificació. Des
d’aquí animem a tots els veïns i veïnes a acostar-vos al
camp, a animar a l’equip i a gaudir d’una bona matinal
de futbol.

La colla de gimnàs va celebrar el desè aniversari amb en Migueli
Al Local Social de Sant Privat, cada dimecres, a tres
quarts de nou del vespre, s’hi reuneixen un grup de
persones, majoritàriament dones, que volen mantenirse en forma i compartir una estona divertida amb altres
veïnes del poble en un ambient esplèndid. El professor
és l’incombustible Miquel Canal, a qui tothom coneix com
a “Migueli”.
Doncs bé, el 2016, es van complir 10 anys des que en
Migueli va substituir a en Joan Descamps al capdavant
d’aquesta consolidada i saludable iniciativa.
Per celebrar-ho, el 23 d’octubre de 2016 es va organitzar
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una excursió al cim del Puigsacalm. Malauradament,
la boira que aquell dia cobria el cim va privar als
excursionistes de gaudir d’una bona vist però el que no
els va impedir d’aixecar una copa de cava per celebrar el
feliç aniversari.

Moltes felicitats i
per molts anys!

Es van agrupar i reubicar els contenidors
En una societat com la nostra, caracteritzada pel fàcil accés
a multitud de productes, la recollida i el tractament dels
residus esdevé un dels principals reptes mediambientals
de qualsevol política pública. La responsabilitat dels
nostres governants, ja siguin nacionals o locals, és la
de facilitar una recollida de residus el màxim d’eficient
possible i de tractar aquests residus correctament per tal
d’aconseguir que el seu impacte sobre el medi ambient
sigui mínim. Però, evidentment, no tota la responsabilitat
de la gestió dels residus recau sobre l’administració. Tots
i cadascun de nosaltres juguem un paper fonamental.
Deixant de banda els residus industrials, nosaltres, amb
la nostra activitat domèstica i en les nostres decisions
quotidianes, som qui generem més residus - recordeu
que el millor residu és el que no es genera – i si fem
una bona selecció a casa, dipositant cada residu en el
contenidor corresponent, facilitarem la seva reutilització.
En el 2017, des de l’Ajuntament es va promoure un
canvi en les ubicacions dels contenidors amb una doble
finalitat: aconseguir una major eficiència en la selecció
dels residus, tot i tenint en compte les necessitats
dels veïns, i, alhora, rebaixar el cost econòmic de la
recollida. En aquest replanteig també es va aplicar el
criteri de la concentració, és a dir, que en cada punt hi
hagués el màxim tipus de contenidors. S’eliminaven,
doncs, els punts on només hi havia el contenidor verd
de rebuig. Així, en base a aquests criteris d’eficiència
i concentració, al municipi es van establir dos tipus de
punts de recollida, per un costat els anomenats grups de
contenidors complerts en què hi són tots els contenidors
(vidre, paper, envasos, orgànic i rebuig) i, per altra, els
grups de proximitat, on hi manquen els contenidors de
paper, vidre i resta orgànica.
A Sant Privat, com ja tots haureu vist, del grup de
contenidors complerts n’hi ha a dos llocs, al davant de

Ca la Carmelita i al de darrere el Local Social, i pel que fa
als grups de proximitat dos més, el del veïnat del Sallent i
el del veïnat de Pocafarina. En cadascun d’aquests punts
s’han col·locat tanques de fusta perquè els contenidors
s’integressin millor en l’entorn i evitar que s’escampin
els residus. Recordeu que la definició de contenidor és
aquell element que es col·loca als costats dels carrers
i als marges de les carreteres i que té la increïble
capacitat d’atraure i acumular tota mena de deixalles
al seu voltant.Segur que aquest canvi d’ubicació dels
contenidors haurà obligat a alguns veïns i veïnes de Sant
Privat a modificar el seu costum diari d’anar a llançar les
bosses d’escombraries, però entenem que, com dèiem
abans, desar cada residu al contenidor que toca és
una responsabilitat individual i aquest senzill gest bé es
mereix un petit esforç d’organització. Fent-ho així, tothom
en surt beneficiat.
Per altra banda, també és important saber que
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, conjuntament amb el
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa,
SIGMA, han estat assajant el model de recollida “porta
a porta” al barri de les Olletes i de moment els resultats
estan sent molt bons i la valoració molt positiva.
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
El ”Let’s clean up Europe” a Sant Privat
En el marc d’una iniciativa d’àmbit europeu, el “Let’s Clean
Up Europe”, el 21 de maig de 2017, un grup de voluntaris
de Sant Privat i d’altres pobles de la Vall d’en Bas, van
retirar deixalles de l’Àrea recreativa dels Pins, l’indret del
nostre poble que rep més visitants, i dels marges del riu
Gurn. En un matí es van recollir 120 kg de deixalles que
es van dipositar en els contenidors corresponents.
Aquesta activitat, que s’organitza de forma simultània per
tota Europa i a casa nostra està coordinada per l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC), consisteix en realitzar
accions de neteja en espais naturals (boscos, rius, rieres,
platges,...) del nostre entorn per part dels ciutadans.
Amb aquestes accions s’intenta conscienciar de la

Vam votar en el referèndum de l’1 d’octubre
importància de no abocar deixalles als espais naturals i
de la necessitat de mantenir-los nets i en un bon estat de
conservació. A nivell de tot Catalunya es van fer accions
de retirada de residus en 199 espais naturals, 38 de les
quals van convocar-se a la província de Girona. En total,
a Catalunya, la participació estimada va ser d’uns 9.700
voluntaris. A tota Europa es van fer 4.598 accions de
neteja.
La periodicitat del “Let’s Clean Up Europe” és anual, per
tant, teniu temps de fer-vos voluntaris per netejar algun
espai natural del nostre municipi en la propera edició que
tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de maig.
Apunteu-vos-hi!

El dia 1 d’octubre de 2017 va ser un dia que molts veïns
i veïnes de Sant Privat hauran desat en el disc dur de la
seva memòria. De ben segur que el record d’aquest dia
es mantindrà per la resta de les seves vides.
Els catalans i catalanes vam ser cridats a votar en
referèndum per decidir si Catalunya havia de ser una
república amb un estat propi dins d’Europa. Encara que
el govern espanyol intentés impedir que el referèndum se
celebrés, enviant els seus cossos i forces de seguretat de
l’Estat espanyol, van ser incapaços d’evitar-ho. No van
poder interceptar les urnes, ni les paperetes, ni d’impedir
que la majoria dels catalans i catalanes exercíssim un
dret legítim: votar.
El desplegament policial que s’organitzava en els dies
previs a l’obertura dels punts de votació va obligar a la
gent a organitzar-se. A Sant Privat, dos dies abans del
referèndum, es va convocar una reunió en què es va
acordar realitzar tota una sèrie d’accions per protegir
el Local Social de Sant Privat i sobretot les urnes de la
possible arribada de la Policia Nacional o de la Guàrdia
Civil.
La convocatòria va ser a les 5 del matí. Molts veïns i
veïnes es van llevar aviat i es van dirigir al Local Social.
A l’ambient es palpava una barreja d’alegria i esperança.
Quan va arribar l’urna, amagada per voluntaris locals

durant les hores prèvies a la celebració del referèndum,
es va produir un esclat col·lectiu i un espontani i fort
aplaudiment. Tot s’anava col·locant al seu lloc, ja faltava
menys per votar. En els instants previs a l’inici de la
votació, entre els membres que constituïen la mesa
electoral, van haver-hi molts nervis per les dificultats
tècniques que impedien accedir al programa informàtic.
Això va obligar a endarrerir una estona l’inici de la votació
però, finalment, tot es va arreglar. A dins, la gent es feia
fotografies mentre votava. A fora, s’organitzava la cua
per votar. L’ambient era d’alegria. Però a mesura que
avançava la jornada i arribaven notícies de la forma
com la policia de l’Estat espanyol estava impedint les
votacions en determinats pobles i ciutats de Catalunya, a
aquesta alegria se li sumava una sensació d’incredulitat.
Com podia ser que fossin capaços de fer el que estaven
fent? Per tant, calia estar preparat per si en algun moment
cossos de la policia espanyola feien acte de presència a
Sant Privat i els responsables de la mesa, d’acord amb
uns quants voluntaris, va acordar quins passos seguir en
cas que la policia volgués endur-se l’urna plena de vots.
Per sort, la policia no va venir. La votació i el posterior
recompte es van poder celebrar amb normalitat i els
resultats deixen clar que la majoria dels santprivatencs i
santprivatenques volen la República. El 96,4 % dels vots
escrutats, 747 sobre 776 així ho demostren.

El foraster ens va venir a veure
En Quim Masferrer, el foraster més conegut de Catalunya,
i la seva pick-up taronja, van visitar el nostre municipi.
El seu pas per Sant Privat va generar una enorme
expectació. Cal destacar el protagonisme que van tenir
en el programa alguns veïns de Sant Privat com ara en
Miquel Costa i la Pilar Farrés, especialment aquesta
darrere per la seva participació en la XIX edició del Dia de
la Dalla dels Hostalets d’en Bas. També hi va participar
en Miquel Canal que ens va oferir un petit tast de la seva
innata capacitat de moure’s i de fer gaudir a tothom amb
el seu ritme i la seva habilitat per transformar-se.
El monòleg es va gravar el 16 de juny, en un pavelló
d’esports tant ple com calorós, i el programa es va emetre
per TV3 el 25 de gener. Segons dades recollides del web
de l’ajuntament, s’estima que les persones que van veure
en directe el programa per TV3 van ser 542.000, liderant
la quota de pantalla a Catalunya amb un 20,8% del share.
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE

L’u d’octubre va ser un dia històric. L’Estat espanyol no volia que votéssim i vam votar. Però aquell dia, tots els veïns
i veïnes de Sant Privat van fer quelcom més que desar una papereta en una urna. Tots els que van estar-se hores
i hores davant el Local Social van enfortir els vincles d’amistats, van crear complicitats, van compartir anhels de
llibertat i, sobretot, van aconseguir una altra cosa molt important: “van fer poble”.
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

I vam tornar a votar en les eleccions del 21 de desembre

A continuació us fem un petit repàs de les diferents activitats que ha organitzat l’Associació de Veïns en aquests dos
darrers anys. Des d’aquí us volem agrair a tots els que hi heu participat i animar-vos a seguir-ho fent. Estigueu atents
a les noves convocatòries.

Però, qui ho havia de dir, poques setmanes després de
l’u d’octubre de nou vam ser cridats a les urnes. Aquella
no va ser una convocatòria normal. Les eleccions al
Parlament de Catalunya del 21 de desembre van ser
convocades pel president del Govern espanyol en virtut
de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
En el moment de convocar-se, molta gent va tenir el
dubte de si havia de seguir el joc i participar del que
imposava el govern de Madrid. Al cap d’uns dies, però,
amb el clam majoritari que als catalans no ens fan por les
urnes, perquè són la màxima expressió de la democràcia
d’un poble, tothom va tenir el ferm convenciment que
sí, que calia anar a votar. I l’altíssima participació que
hi va haver a Catalunya confirma aquest convenciment.
Les dues opcions, independentistes i unionistes, van

esforçar-se al màxim per mobilitzar als seus votants. Els
primers per referendar la voluntat popular expressada
inequívocament l’u d’octubre, els segons per impedir que
Catalunya marxi d’Espanya.
El cens de votants en el conjunt del municipi de la Vall
d’en Bas era de 2.392 persones. En total van votar 2.122,
la qual cosa es tradueix en una participació del 88,71%.
Al Local Social de Sant Privat hi havia dues meses. Hi
anaren a votar 839 persones. D’aquestes, més del 50%
va votar la llista de JxCat, la llista que estava encapçalada
pel president Carles Puigdemont. En segon lloc pel que
fa a nombre de vots s’hi va situar ERC (209 vots, un
26,2%) i, en tercer, la CUP (53 vots, un 6,4%).

Xerrada el rebost de l’esportista
23 de gener de 2016

Aquest dia es va fer la xerrada El rebost de l’esportista,
quins són els aliments indispensables? que va anar
a càrrec d’Albert Grabulosa, dietista-nutricionista
especialitzat en alimentació i esport, autor de Guía de
alimentación para runners, Ediciones B, 2015

Taller d’empelts d’arbres fruiters
27 de març de 2016
La segona proposta del 2016 va consistir en un taller d’empelts d’arbres fruiters. Aquesta activitat va ser proposada
pels assistents al curs de poda que es va fer el febrer de 2014. Com en aquella ocasió, el taller va anar a càrrec d’en
Kilian Sampol, enginyer tècnic agrícola.

A nivell de repartiment de vots, el de Sant Privat va ser similar als dels altres col·legis electorals del municipi. Volem
destacar que a la Vall d’en Bas, les forces independentistes van sumar un total de 1.865 vots (87,9% del total de
vots) enfront dels 199 vots (9,4%) del bloc unionista. Queda molt clar, doncs, quina és l’opció preferida per la gent
de la Vall d’en Bas.

INICIATIVES VEÏNALS: Un club de lectura
T’agrada llegir? T’agradaria poder parlar d’aquells llibres, d’aquelles novel·les que t’han apassionat, commogut,
intrigat... és a dir, que no t’han deixat indiferent? Si és que sí, entra a la web de l’associació de veïns i apunta’t! Si hi
ha prou persones interessades, organitzarem un club de lectura a Sant Privat.
Com ho farem? La idea és trobar-nos i organitzar el club, plantejant quins llibres volem llegir per després poderne parlar, compartir, debatre... i si és possible, fer venir algun dels autors o autores. Si ens animem, també podem
programar sortides de teatre, rutes literàries, sessions de cinema, exposicions, etc.
La primera idea seria organitzar sessions mensuals d’una hora i mitja de durada, aproximadament, i aquí decidir i
definir el funcionament del club entre tots.

Sortida “Vins i ocells”
17 d’abril de 2016
La següent activitat va ser una sortida en família a l’Alt
Empordà que tenia per títol Vins i ocells. Aquesta excursió
va durar un dia sencer, al matí es va visitar el celler de
La Vinyeta, amb esmorzar, passejada entre les vinyes
i degustació de vins i, a la tarda, ens vam desplaçar al
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per anar a
veure ocells en aquell magnífic espai natural protegit.

Ja hem comprovat que llegir és un plaer, un acte íntim i personal, però que alhora s’enriqueix amb els punts de vista
dels altres lectors i lectores.
ANIMA’T, T’ESPEREM!
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Apuntat a: www.santprivat.org/activitats/club de lectura
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Sortida “Conèixer els arbres”

Castanya 2016

22 de maig de 2016

1 de novembre de 2016

Al maig, el botànic Andreu Salvat ens va il·lustrar amb els seus coneixements sobre flora en aquesta sortida per
Conèixer els arbres. En el transcurs d’una passejada des de la plaça major de Sant Privat fins més enllà de l’Àrea
dels Pins, l’Andreu Salvat ens va mostrar les diferents espècies d’arbres que anàvem trobant pel camí, des de
les espècies més comunes com el roure martinenc o l’alzina fins a una sorpresa d’última hora, quasi al final de la
passejada, un cedre del Japó (Cryptomeria japonica), la presència del qual va generar tota mena de suposicions.

Com ja ve essent habitual en els darrers anys, l’Associació
de Veïns vam organitzar una nova castanyada popular
a la Plaça Major del poble la diada de Tot Sants. Com
sempre, la castanyada és una bona oportunitat per fer-la
petar, les castanyes al foc i la conversa amb els veïns.

Excursió a les escletxes de la Freixeneda
20 de novembre de 2016
Un dels objectius de l’Associació de Veïns també és
la de conèixer millor els valors naturals del voltant del
nostre poble, per això es va programar una excursió a
les escletxes de la Freixeneda. Aquestes escletxes, que
en alguns llocs també apareixen citades com escletxes
de les Eugues, de la Carrejada o de les Clapisses, són
de fet passos molts estrets entre grans blocs de roques
que donen a l’espai un aspecte salvatge i laberíntic. Tot
això dins una fageda humida, sovint emboirada i amb
el terra ple de fulles, que fa la delícia de la mainada.
L’indret realment és espectacular i, tenint-lo tant a prop,
bé mereix una visita.
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
II Cursa d’orientació

Taller de guarniments de Nadal

15 de gener de 2017

14 de desembre de 2017

En un diumenge fred de gener es va celebrar la II Cursa d’orientació de Sant Privat d’en Bas. La participació en
aquesta edició va superar la de la primera i tots els participants van gaudir d’una divertida matinal. Els guanyadors
d’aquest any va ser l’equip format per l’Èric Cle, en Nil Cle i en Lluc Colldecarrera.

Un vintena de nens i nenes van participar en el Taller de
guarniments de Nadal, una nova proposta de l’Associació
de Veïns similars als tallers que ja havíem organitzat en
anys anteriors. En aquesta ocasió es va contractar a
la Cèlia Garcia d’Amimus, un talleret que es dediquen
a transformar la llana cardada en singulars peces de
feltre. En el taller hi havia la possibilitat de fer una bonica
estrella, o bé guarniments de Nadal com un arbre o un
simpàtic tió.
Tots els nens i nenes que hi van participar van mostrar
les seves habilitats i van marxar ben contents cap a casa
amb el seu bonic ornament nadalenc.

Castanyada 2017
1 de novembre de 2017
En l’edició de la castanyada popular de 2017 va fer menys fred comparat amb altres anys, això va fer que s’acostessin
a la Plaça Major un bon nombre de veïns. Sempre ve de gust menjar unes bones castanyes torrades, regar-les amb
un vaset de vi dolç i rematar-ho amb coca i xocolata.

Però ens en va quedar una de pendent, la sortida al
Pla de Bages i al Mont Sant Benet! Inicialment la
proposta era marxar en autocar fins al Pla de Bages, al
matí fer una passejada per la Sèquia de Manresa, un
canal que data del segle XIV i que encara ara abasteix
d’aigua la ciutat de Manresa i a continuació anar cap
al Món Sant Benet, dinar al restaurant La Fonda i
a la tarda fer una visita guiada al monestir. Però,
malauradament, després d’haver-ho intentat en dues
ocasions, primer el 21 de maig i després el 15 d’octubre
de 2017, no hi vam anar perquè no vam aconseguir
ser un mínim suficient de persones. Pensem que les
dates escollides van ser determinants, que consti,
però, que als membres de l’Associació de Veïns ens
ha quedat una espineta clavada i no descartem tornarho a provar en un futur.

PROPERES ACTIVITATS
A continuació us presentem les activitats programades pels propers mesos. A mesura que ens apropem a la data de
l’activitat, l’anunciarem mitjançant cartells repartits pel poble i a través de la pàgina web de l’associació, però, si ja us
interessen, anoteu-vos-les a les vostres agendes!

8 d’abril
Cursa

14 d’abril
Conferència

19 de maig
Conferència

III Cursa d’orientació de Sant
Privat d’en Bas
Sortida del Local Social de les
antigues escoles a les 11 del matí.

La tercera carlinada. Josep
Estartús i el carlisme garrotxí
Anirà a càrrec de l’historiador Jesús
Gutiérrez, president del Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca
(PEHOC). Al Local Social de les
antigues escoles, a les 6 de la tarda.

El cabirol a la Garrotxa
Impartida pel biòleg Emili Bassols,
tècnic del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa. Al Local
Social de les antigues escoles, a 2/4
de 7 de la tarda.

genda!

Anoteu aquestes dates a l’a
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Per altra banda també comentar-vos que estem treballant amb altres propostes per aquest any, per exemple en
organitzar un scape room al poble. Quan ho tinguem tot plegat més ben lligat, us informarem puntualment.
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OBRES I ALTRES ACTUACIONS

9. S’ha podat l’acàcia de davant de l’entrada del cementiri, a la Plaça Major.

Des del repàs d’actuacions que vam fer en el darrer butlletí s’han realitzat
diverses millores en el nostre poble i algunes encara estan pendents.

10. S’ha equipat l’anomenat local dels caçadors amb wi-fi.

Algunes de les actuacions que s’han executat neixen de les propostes que
ens han fet arribar veïns i veïnes. Des de l’Associació hem transmès aquestes
peticions a l’Ajuntament i, aquest, en funció de les característiques tècniques
d’aquestes actuacions i dins les limitacions i/o possibilitats pressupostàries
del consistori, les ha anat executant.

11. S’ha comprat una nevera nova pel Local Social.

També cal dir que en les converses entre membres de l’Associació i de
l’Ajuntament s’ha definit un ordre de prioritats per les actuacions pendents i
que n’hi ha d’altres que s’han començat a negociar i que és probable que en
els propers mesos es puguin produir novetats positives.

12. Des de l’Ajuntament també ens informen que s’han fet gestions per avaluar
la viabilitat d’enterrar el transformador que hi ha en la cruïlla d’accés a la
plaça major però es veu que ENDESA, argumentant qüestions de caire
tècnic, ho desestima.
13. I a part de tot això, també s’ha fet el manteniment (bàsicament
desbrossada) d’alguns dels senders més utilitzats.

En el proper butlletí us informarem de com han evolucionat aquestes
gestions.
Sense pretendre ser exhaustius, us les relacionem a continuació.

Executades

Pendents
1. L’asfaltat del tram de camí de la part del darrera del camp de futbol
paral·lel al rec del Tinussell (que connecta la carretera de Vidrà amb
l’accés al mas Ferrarons).

1. S’han realitzat millores a la carretera que des de Sant Privat s’enfila cap
a Vidrà. Les obres que han consistit, sobretot, en arreglar els punts on hi
havia esllavissades o graves acumulades, netejar marges i cunetes, etc.

2. La revisió de la xarxa de sanejament a l’alçada del barri del Sallent atès
que de tant en tant sobreeixien les aigües residuals en un parell de pous
de registre.

2. S’han retirat les restes de la tanca perimetral de l’Àrea recreativa d’Els
Pins tot i que encara faltaria retirar els pals de fusta alguns dels quals es
troben en mal estat.

3. La col·locació d’una barana de protecció (biona de fusta homologada)
en punts concrets del tram de carretera entre la casa de colònies i
l’aparcament d’Els Pins, on hi ha un fort desnivell sobre el riu Gurn.

3. S’ha fet una cuneta al límit de la zona asfaltada de davant de Ca la
Carmelita per solucionar el desnivell que hi havia.

4. A la zona de jocs de la urbanització del Sallent, la conversió en prat de
l’espai ocupat actualment per la pista de petanca.

4. S’ha adequat la rampa d’accés a la part posterior del Local Social.

En negociació

5. S’ha elevat el pas de zebra de ca la Carmelita amb l’objectiu que els
cotxes redueixin la velocitat en el pas per aquest punt

1. La portada de la fibra òptica.

6. Els nois i noies de la brigada jove han pintat la barana del pont de can
Palanca.

2. La instal·lació de més jocs per la mainada en l’anomenat “Parc dels
ànecs”, a la urbanització de can Mulleres. Des de l’Ajuntament estan
preparant una sessió de participació oberta a tothom.

7. S’han eliminat rebrots de pollancres i d’altres espècies de la llera del riu
Gurn, a l’alçada del pont de can Palanca, per tal de millorar el desguàs
de l’aigua en cas d’avinguda

3. La possibilitat de donar més rendibilitat a l’ús de Cal Monjo, un equipament
que actualment es troba absolutament infrautilitzat.

8. S’han coronat un parell de pollancres de la zona de la Pollancreda pel
perill associat a una possible caiguda.

En el proper butlletí us informarem de com han evolucionat aquestes gestions.
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ANIVERSARI

BREUS

Aquest 2018 fem 10 anys!

Millores a la pàgina web de l’associació!

Just ara farà 10 anys, exactament el 14 de març de 2008, que es va constituir l’Associació de Veïns de Sant
Privat d’en Bas. Prèviament a aquella data s’havia organitzat una reunió al Local Social del poble per debatre
sobre la conveniència i avantatges que representaria disposar d’una associació de veïns que va aplegar una
bona colla de persones. La unanimitat va ser total, tothom n’era partidari. D’aquella mateixa trobada en vam
sortir un petit grup de persones que ens vam comprometre a materialitzar la iniciativa i a dedicar part del nostre
temps lliure a la futura associació. I, entusiasmats, vam començar a posar fil a l’agulla. Volem recordar aquí el
paper fonamental que hi va tenir en aquesta primera etapa el nostre recordat Florentino Sanz perquè gràcies
als seus ànims i els seus consells, sempre encertats, l’associació va esdevenir una realitat.

Gràcies a les millores que hem fet a la nostra pàgina web hem aconseguit que ara tingui un aire molt més fresc i
dinàmic i que els seus continguts siguin més fàcils de trobar.

Des d’un primer moment vam interpretar que l’Associació de Veïns havia de ser, primerament, un transmissor de
les demandes dels veïns i veïnes cap a l’Ajuntament però també si es donava el cas, cap a altres administracions.
En aquest sentit volem agrair a totes aquelles persones que ens heu presentat propostes, suggeriments i
queixes. Perquè per arreglar les coses i millorar-les, abans cal identificar-les. I, en segon lloc, com que des de
l’Associació tenim major capacitat per arribar i convocar a tothom, també vam entendre que una altra funció
de l’Associació havia de ser ajudar a l’Ajuntament quan aquest necessités arribar a tots els veïns i veïnes per
informar sobre nous programes o per comunicar qualsevol aspecte d’interès comú de la seva gestió municipal.
Més enllà de gestionar la bi-direccionalitat d’aquesta informació, des de l’Associació també hem volgut prendre
la iniciativa i ser pro-actius en determinats aspectes. Per això cada any us hem proposat activitats diverses
que servissin per destacar i conèixer millor el nostre patrimoni social i cultural, natural i paisatgístic. Com sovint
passa en qualsevol entitat, hem tingut temporades molt actives i d’altres que no tant, però sempre hem intentat
mantenir un mínim de propostes.
Volem que sapigueu que els que formem part de la Junta Directiva de l’Associació sentim una ferma motivació
per continuar treballant per millorar la qualitat de vida del nostre poble i la convivència entre tots els veïns i
veïnes i ens agradaria molt que ens ajudéssiu en aquesta tasca. Com més siguem més iniciatives podrem
organitzar. Moltes gràcies a tots per confiar en nosaltres!

BREUS
Assemblees anuals de l’Associació de Veïns de Sant Privat
Això d’esperar tant a treure el butlletí és el que té, que se’ns acumulen les assemblees. El 2016, l’assemblea anual de
l’Associació de Veïns de San Privat es va celebrar el 16 de setembre, al Local Social de les Antigues Escoles. Després
de repassar l’estat de comptes de l’entitat, es va elaborar un llistat
d’actuacions pendents al poble per a plantejar-les a l’Ajuntament.
També es van programar les activitats del darrer trimestre i es va
procedir a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. L’Antoni
Casamitjana continua de president, la Concepció Arimany repeteix
de tresorera i on hi va haver un relleu va ser en el càrrec de secretari,
en Sergi Gassó va substituir en Xevi Solà.
Pel que fa a l’assemblea de 2017 la vam celebrar just després de la
castanyada del dia u de novembre. En principi l’assemblea estava
convocada a cal Monjo però es va optar per fer-la fora, a la plaça, al
voltant del foc, en un ambient molt més distès i agradable. Després
de l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior es van exposar les
darreres gestions realitzades per la Junta Directiva i es va presentar
l’estat econòmic. A continuació hi va haver un torn obert de paraules
que fonamentalment va servir per programar les properes activitats.
Des d’aquí animem a tots els veïns i veïnes de Sant Privat a participar a l’assemblea anual, que es du a terme
cada any, coneixereu directament les actuacions que desenvolupa l’Associació de Veïns i podreu plantejar-nos les
peticions que creieu oportunes.
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Entreu-hi si voleu...
•

Que no se us escapi cap activitat i voleu estar al cas de les darreres notícies i/o gestions fetes per l’associació.
Al web també us podreu subscriure i rebreu puntuals avisos al vostre correu electrònic.

•

Penjar les fotografies que hagueu fet mentre assistíeu o participàveu en alguna de les activitats organitzades per
l’associació.

•

Comentar algun suggeriment, presentar alguna proposta d’activitat o fer-nos arribar qualsevol comentar utilitzant
l’adreça de correu electrònic: bústia@santprivat.org

•

Consultar tots els nostres butlletins amb la possibilitat de descarregar-los en format pdf.

•

Saber quants socis som.

VISITA’NS!
www.santprivat.org

VEÏNS
La Pilar de Ca La Carmelita
Ens trobem amb la Pilar Estartús Pons, de Ca la
Carmelita, nascuda el 25 de juliol de 1954. Els seus
pares, la Carme i en Josep. Es va casar amb l’Enric
Castanyer quan ella tenia vint anys i té dos fills, la
Laura, que l’acompanya durant l’entrevista, i l’Albert.
És una persona ben coneguda al poble, molt amable
i de tracte agradable, doncs no en va, regenta
juntament amb la seva filla el restaurant que amb el
de Can Barris de Joanetes, deu ser el més antic de la
Vall d’en Bas.

Pilar, explica’ns quines activitats s’hi han dut a terme
a Ca la Carmelita.
Que jo recordi, primerament va ser una fusteria, on hi
treballava el pare, ja d’abans de l’aiguat de l’any 1940.
La meva mare, que era nascuda a Olot, inicialment va
obrir-hi també una perruqueria. La fonda, el restaurant i
el cafè, van arribar més tard. El cafè, fins hi tot va estar
llogat per la Filo i en Joan de Ca la Filo, que també hi van
viure un temps, a finals dels anys 40 i principis dels 50
del segle passat.
La mare, amb el pas dels anys, també va cuinar a l’escola
de Sant Privat per la mainada que allí hi estudiava. I com
a la majoria de cases de Sant Privat, no hi van faltar mai
la cria d’aviram, conills, etc. i com no, la tricotosa hi era
present, com a tantes cases de Sant Privat, que feien
gènere per la indústria tèxtil i es portava en saques amb
la bicicleta o la moto on calgués.

Carai! Doncs quants canvis i moviments deu haver
patit aquesta casa, no?
Sí. Fixa’t que ara el que és la planta baixa, era el primer
pis, però amb l’aiguat de l’any quaranta, va quedar tan
colgat de pedres i terra, que el que va ser la fusteria ara
sembla un soterrani. I tal com ens comenta la Pilar i
subratlla la Laura, la seva filla, s’ha hagut de fer totes
les obres posteriors sense cap ajuda ni subvenció per
part de l’administració pública. Però al final, n’estem
contentes de la feina feta.
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VEÏNS

NOTA NATURALISTA

En tot cas, l’activitat principal, ha estat les últimes
dècades, la Fonda i el restaurant, no? Explica’ns
quina clientela i quina feina us donava.

La papallona defoliadora del boix

Amb els pas del temps, la cosa ha arribat a canviar molt.
Tingues en compte que a les habitacions hi havia fogons
pels estiuejants. Que venien de Barcelona principalment.
En aquella època, s’encabia a la clientela a on calgués.
Fins i tot, els meus pares havien llogat la seva pròpia
habitació i alguns dels clients, dormien a cases de Sant
Privat, que no eren fondes, però on per una modesta
quantitat allotjaven a més gent, que després venia a
menjar a Ca la Carmelita.

El fenomen naturalístic que més expectació ha generat en el 2017 ha estat, sens dubte, l’espectacular explosió demogràfica de
l’anomenada papallona defoliadora del boix
(Cydalima perspectalis). Tots els que vam assistir al sopar popular de la vigília de la Festa Major
de Sant Privat, el 19 d’agost, van veure com al
voltant de la taula voleiaven milers de papallones al voltant nostre, atretes per la llum de les
faroles i dels focus.

Aquests estiuejants, es quedaven un mes sencer o fins
i tot més. Al principi era només als estius. Venien per st.
Joan, deixaven la dóna amb els nens, i a l’agost venien
el homes quan tenien vacances.
El restaurant, que va venir més tard, va començar a obrirse diumenges i dies festius, però de mica en mica, es va
anar obrint més sovint fins arribar a dia d’avui i en casarme amb l’Enric, ja va ser de manera diària.
Venien també sempre pintors de quadres a la tardor que
es passaven 2 o 3 mesos a pensió complerta. Feien
grups de 8 o 10 i es muntaven les seves “juergues”. No es
tancava mai. El meu pare no ens deixava tancar cap dia,
però al final, en néixer l’Albert i la Laura, vam aconseguir
poder tancar els dilluns. I entre setmana hi havia molta
feina, perquè solien venir viatjants que venien els seus
productes per la zona. El bar també va funcionar un
temps, però no era el negoci principal.
Però tal com diu la Pilar en vàries ocasions, nosaltres
sempre hem hagut d’estar al peu del canó. És una feina
molt sacrificada i lligada.
I la clientela, ha canviat molt amb el pas dels anys?
Ui! això sí. Tot i que hem tingut gent que ha vingut cada
any durant dècades i dècades, abans, l’exigència era
menor. S’adaptaven més, tal com t’he dit, al que hi havia.
Has de pensar que al principi, la meva mare cuinava el
mateix per a tothom. I ningú es queixava. Un dia hi havia
un guisat, l’altre un arròs, i tothom menjava el mateix.
El quarto de bany, també era comunitari. També els
agradava molt anar al que ells en deien “la campa”, que
era el prat de Ferrarons, a passar l’estona.

provat d’innovar, la gent continua demanat els plats
tradicionals de manera preferent.
I de petita, quins entreteniments teníeu?
Vaig estudiar a l’escola de Sant Privat, on ara hi ha el
cafè de la Rosa. I un any a Olot, però llavors la meva
mare no estava massa bé de salut i vaig haver de posarme a treballar a casa. També recordo anar al riu amb els
estiuejants i com que sobretot les noies no sortíem gaire
del poble, també els balls improvitzats amb un tocadiscos
a la terrassa que hi havia a casa, o la televisió, que va
ser un dels primers llocs de Sant Privat on n’hi va haver i
tothom venia a veure-la. Perquè tingues en compte, que
fins que em vaig casar, potser només havia anat 3 o 4
cops al cine, per exemple, i en alguna ocasió que hi havia
anat amb l’Enric, (aquí se li escapa un xic el riure amb la
seva filla) ens hi acompanyava el tiet Antonio, que era
capellà. Eren uns altres temps!
Et vas plantejar en algun moment algun altre tipus
de feina?
No. En aquella època, ja et venia donat de família. No
et plantejaves fer alguna altra cosa. Els meus germans
treballaven a Olot, i a mi ja es donava per descomptat
que em tocava estar a Ca la Carmelita. En tot cas, n’estic
orgullosa de la feina feta.
I la jubilació? Et vindria de gust deixar la feina ja?
No penso en jubilar-me. Prefereixo tenir hores ocupades,
tot i que és possible que m’agafi dies lliures més sovint.
Just en aquell moment, arriba l’autocar d’escola
i baixen les dues filles de la Laura. I se m’acudeix
preguntar: I les netes i nets (quatre en total) els hi
veus aquí?
Il·lusió en faria si decidissin seguir amb el negoci, serien
quatre generacions, però això ja depèn d’ells. Ja es
veurà!

De qui vas aprendre l’ofici? I a quina edat vas
començar a treballar?

Molt bé, doncs. Gràcies Pilar! Ja saps que com
sempre, ens veurem al sopar/reunió que venim a fer
amb companys de l’Associació de Veïns tot sovint.

Vaig començar a treballar amb 12 o 13 anys i vaig
aprendre a cuinar de la mà de la mare i de la Lola de Can
Castillo. Una cuina casolana, de tota la vida. Guisats,
cassoles, aquesta és la cuina que li dóna el seu encant al
restaurant. No som partidaris de la cuina envasada que
es passa 12 hores al forn a foc lent. I tot i que s’ha

Marcel Surinyach
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22 de desembre de 2017

La papallona defoliadora del boix és una espècie exòtica invasora. La seva àrea de distribució
original són les regions subtropicals de l’extrem
oriental d’Àsia, en territoris inclosos a l’Índia,
Corea, la Xina, el Japó i Rússia. El primer país
europeu on es va detectar va ser Alemanya,
l’any 2007. Des d’aleshores, les poblacions de
la papallona defoliadora del boix s’han anat estenent com una taca d’oli pels països veïns. A
Catalunya es va detectar per primera vegada el
juliol de 2014 i no gaire lluny d’aquí, concretament a Besalú.
El problema que planteja la presència d’aquesta
papallona és que les seves erugues s’alimenten
de boix (Buxus sempervirens), un dels arbust
més comuns en el sotabosc dels nostres boscos i molt utilitzat en tanques vegetals i com a
espècie ornamental en parcs i jardins urbans.
Aquest estiu passat, els danys que ha provocat
l’eruga d’aquesta papallona en els boixos de
tota la vall del Fluvià han estat espectaculars.
Han deixat els boixos sense fulles i en un estat
molt lamentable. Per entendre fins a quin punt
pot arribar l’atac us recomano que us acosteu a
l’arbreda monumental del Parc Nou on hi creixen uns boixos de grans dimensions que han
quedat totalment defolitats. A la tardor, alguns d’aquests
boixos van fer una petita rebrotada però és de suposar
que les poques fulles que han tret seran ben aviat devorades per les primeres erugues que surtin de les seves
proteccions hivernals.
Estem, doncs, en una primera fase d’invasió d’aquesta
papallona i tenim més preguntes que respostes. Per
exemple, quantes generacions completa aquesta papallona en un any en el nostre territori? pot un hivern de baixes temperatures reduir els efectius de la població? existeixen factors condicionants (físics i biològics) que situïn
la població de la Cydalima en uns nivells ecològicament
assumibles? en el 2018 hi haurà tantes papallones com
hi va haver a l’estiu de 2017? poden els seus potencials
depredadors, per exemple els rats-penats, arribar a fer
un control biològic de les poblacions d’aquesta papallona? quantes defoliacions seguides pot resistir un boix

abans no mori? el boix pot arribar a extingir-se localment
per efectes de l’atac de Cydalima perspectalis? davant
l’escassetat de boix, pot ser que les larves d’aquesta
papallona busquin altres espècies similars per alimentarse?...
És ben probable que aquesta papallona continuï provocant danys importants als boixos de la Garrotxa i
que continuï estenent-se per tot Catalunya colonitzant
tots aquells espais naturals on creix aquest arbust. El
que sembla clar, tanmateix, és que si volem conservar
els boixos del nostres jardins de l’atac de la Cydalima
perspectalis, els haurem de tractar i ho hauríem de fer
amb productes que resultin efectius però, alhora, siguin
el màxim d’innocus per a altres espècies. Que no sigui
pitjor el remei que la malaltia.
Emili Bassols
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CURIOSITATS
Senyalització enganyosa
El fet de viure, junts però no amuntegats, en un petit poble format per veïnats i masies estratègicament disseminades
pel territori, sembla que té una difícil translació als actuals criteris oficials de senyalització viària. Si us hi fixeu
comprovareu que es dona un fet curiós. Segons informa el rètol instal·lat per l’Ajuntament, fa una colla d’anys, just al
davant de Can Canal, el poble comença abans de la cruïlla amb la carretera de Vidrà. A partir d’aquest punt, doncs,
entrem a Sant Privat d’en Bas.

Però, en canvi, resulta que hi ha dos rètols més col·locats al costat de la carretera, en aquest cas davant de can
Volant, a tocar a la Plaça Major, que indicarien que el poble de Sant Privat comença i acaba allà dalt. És a dir, si
féssim cas a aquesta senyalització viària, tots els santprivatencs i santprivatenques que vivim més avall de ca
l’Amargant, aquests inclosos, ho fem a les “afores” de Sant Privat. Qui ens ho havia de dir!
Bé, sigui com sigui, encara que els rètols no ens donin la raó, quan ens ho preguntin, continuarem dient, amb orgull,
que som de Sant Privat.
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Fes-te soc

On és?

Sabríeu dir quin de Sant Privat és el lloc,
on aquest drac treu aigua, i no pas de la farga foc?
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UN TASTET DE MATEMÀTIQUES
Caçant errors matemàtics

•

La imatge següent correspon a la portada de Mundo Deportivo del 12 de gener de 2016 informant de la concessió
a Messi de la seva cinquena Pilota d’Or. En el diagrama circular que es presenta, malgrat ocupar el cercle sencer,
els percentatges no sumen 100 ni el 41% és més de la meitat.

Un tipus de cacera molt divertit i incruent és la caça d’errors matemàtics. Els mitjans de comunicació i les notícies que
contenen ens ofereixen magnífiques oportunitats per practicar aquest esport. A continuació se’n presenten alguns
exemples.

•

A vegades s’utilitza l’expressió “Fer un gir de 360º”. Un gir tan complet sols aconseguirà deixar-nos tal com
estàvem al principi, encara que potser una mica marejats!

•

Referint-se a un determinat indicador econòmic, un polític va assegurar que “Totes les comunitats autònomes
quedaran per sobre de la mitjana”. Optimista però impossible ja que la mitjana quedarà sempre pel mig!

•

També es cacen contradiccions lògiques com la de la frase del president Bush quan va afirmar que “La gran
majoria de les nostres importacions provenen de fora del país”. Només faltaria, si són importacions!

•

•

Sovint, en les notícies d’incendis forestals, es diu que s’ha cremat un determinat perímetre de bosc (Per exemple,
“El perímetre és pràcticament de 800 hectàrees”). Tant de bo tan sols es cremés el perímetre, el problema és que
es crema també l’àrea continguda en aquest perímetre.
La publicitat també ofereix boniques peces. Observeu la imatge amb una oferta d’uns coneguts magatzems.
Podríem comprar les samarretes d’una en una i vendre-les de dues en dues. Faríem un bon negoci!

Com veieu, en aquesta cacera on tan sols es “dispara” amb mirades matemàtiques atentes, s’obtenen peces ben
sorprenents.
Ho deia Bertrand Russell: Per a què repetir errors antics havent-hi tants errors nous per cometre?
Anton Aubanell

SOLUCIÓ AL REPTE DEL BUTLLETÍ ANTERIOR:
En l’últim butlletí ens preguntàvem com hauríem de situar vuit reines en un taulell d’escacs per tal que no es matessin
entre elles. A la fotografia adjunta es mostren dues de les 92 solucions possibles:

•

Un diari canari assegurava que “Seis de cada cuatro canarios creen que el Gobierno Autónomo dedica pocos
recursos a la lucha contra la delincuencia”. Realment preocupant!

•

Al diari El País del 12 de gener del 2009 contenia una columna d’opinió de l’escriptora Almudena Grandes, que
basava tota la seva argumentació en un error de càlcul. En aquell moment es parlava del pla de reajustament
econòmic del president Obama que representava 775000 milions de dòlars. L’Almudena Grandes proposava
dividir aquesta quantitat entre els 6700 milions d’habitants del planeta per veure quan tocaria a cadascú. La
divisió li donava 115, però ella va interpretar que es tractava de 115 milions de dòlars que tocarien a cadascú si
els repartíssim. Tant de bo hagués tingut raó però en dividir milions entre milions no dóna milions.

•
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En el diari El Mundo del 22 d’octubre de 2010 es publicava una columna de l’Anna Tortajada titulada Eradicació de
la pobresa. En ella, parlant del progressiu avenç de la pobresa, es deia que “Un quart de la població de Catalunya
és pobre. Aviat ho serà una cinquena part”. Està suposant que una cinquena part és més gran que una quarta
part i això no és cert. Una de cada cinc persones representa un volum de persones inferior a una de cada quatre.

Un nou repte: En unes eleccions hi ha 13 candidats que han decidit dedicar la jornada de reflexió a fer-se fotografies
tots junts, posats en fila un al costat de l’altre. Després d’una campanya electoral intensa estan una mica susceptibles
i volen fer-se una fotografia ordenats de totes les maneres possibles: es col·loquen d’una manera i es fan una foto,
es col·loquen d’una altra manera i se’n fan una altra... i així amb totes les possibles ordenacions dels 13 candidats. Si
triguen un minut per fer cada fotografia. Podran anar a votar l’endemà o encara s’estaran fent fotos? Quan tardaran
per fer-se totes les fotografies?
En el proper butlletí podrem comprovar la solució!
Anton Aubanell
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GUR(N)METS: Magdalenes de moniato

HERBES REMEIERES:
L’oli de cop

Ingredients (per a 12 magdalenes):
175 g. de moniato.
2 tasses de farina de força.
1 tassa d’un formatge de gust intens (formatge curat), ratllat fi.
90 g. de mantega.
1 ou, lleugerament batut.
¾ de tassa de llet.
Sal i pebre

L’oli de cop és un remei extraordinari per quan ens donem
- o ens donen - algun truc. Només cal impregnar una
gasa amb l’oli i fer fregues a la zona adolorida. També
és una bona solució per quan ens cremem, per exemple
amb els esquitxos a la cuina. En aquest cas es pot deixar
la gasa al damunt de la cremada durant unes hores.

Abans de començar a fer res escalfarem el forn a 180ºC. També aprofitarem per preparar els motlles per a les magdalenes.
Si són metàl·lics caldrà untar-los amb una mica de mantega o bé oli.

Preparació:
1. Ralleu el moniato de manera que quedi fi. En un bol tamiseu la farina, hi afegiu el moniato i el formatge rallat i barregeu
bé. Tot seguit feu un forat en el centre del bol.

2. En un altre recipient, barregeu la mantega fosa i una mica freda, la llet i l’ou. Ara, aboqueu-ho al mig del forat. Afegiu
la sal i el pebre.
3. Remeneu amb una cullera de fusta fins que els ingredients estiguin barrejats. Millor no remenar massa.
4. Ompliu els motlles amb la pasta resultant i poseu-les a coure 25 minuts al forn, fins que les magdalenes hagin pujat i
s’hagin daurat una mica (recordeu que el temps de cocció pot variar en funció del forn).

Per preparar aquest oli només ens cal posar força herba
de cop seca a l’interior d’un pot de vidre, omplir-lo amb
oli d’oliva i deixar-ho macerar un parell de mesos (millor
si és en un armari on no hi toqui el sol). Veureu que el
líquid queda d’un color vermellós, llavors ja està a punt
per utilitzar. El podeu guardar almenys un any, si pot ser
en un lloc fosc i fresc, millor, perquè l’oli no s’enranciï.
L’herba de cop (Hypericum perforatum) - o flor de cop,
herba de Sant Joan o hipèric - la podem trobar a tot
Catalunya, des de ran de mar fins als 1.600 metres
d’altitud. Viu a prop dels camps o als marges dels camins.
Floreix a partir de finals de juny i durant tot l’estiu. La
planta fa mig metre aproximadament. Les fulles, quan
es miren a contrallum, semblen foradades degut a la
presència d’unes glàndules transparents. És per això
que també se la coneix com a herba foradada. Les flors
són abundants, amb cinc pètals de color groc.
Per preparar l’oli s’han de recol·lectar les flors florides
juntament amb un tros de les branques i deixar-ho
assecar en un lloc sec i fosc. Es recomana evitar l’herba
de cop dels marges de les carreteres o en zones que
puguin estar empolsades o contaminades.

5. Ho deixem refredar uns 10 minuts i ho servim. Millor menjar-se-les acabades de fer.
BON PROFIT!!!!
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Anna Sellabona

Ester Sala
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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

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS972 693 092

SERVEI
AMBULÀNCIES972 267 652

CONSULTORI
ST PRIVAT972 693 346

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

HOSPITAL D’OLOT- 972 261 800

