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FER POBLE ÉS...

INICIATIVES VEÏNALS

COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
Relacionar-se amicalment amb la resta de veïns i veïnes.

Participar en els actes que s’organitzen al poble.

Proposar noves activitats per fer en comunitat.

Oferir desinteressadament les capacitats personals a qui 
pugui estar interessat en aprendre-les.

Compartir amb la col·lectivitat les inquietuds individuals.

Solidaritzar-se amb el pròxim.

Mostrar interès per conèixer i conservar el nostre 
patrimoni natural i cultural.

Implicar-se en les propostes veïnals.

Ajudar als veïns i veïnes que ho necessiten.

Debatre i consensuar canvis i idees innovadores que 
contribueixin al benestar comú.

Informar a les institucions locals dels aspectes que no 
funcionen fent ús d’una crítica constructiva.

Ser part de la solució.

Arranjament de la llar de foc del refugi 
de Santa Magdalena

Un coworking a Cal Monjo

Jornades Europees del Patrimoni

Aquesta, precisament, és una mostra del que ara dèiem 
sobre què és fer poble: dedicar temps individual a millorar 
instal·lacions, equipaments i/o espais del poble.

Vet aquí, doncs, que el passat mes de gener, un grup de 
voluntaris de Sant Privat i d’altres pobles del municipi van 
estar treballant durant uns dies per adequar la llar de foc 
del refugi Emili Triadú de Santa Magdalena.

Aquesta mancança havia estat detectada pels usuaris del 
refugi i gràcies a la col·laboració altruista i desinteressada 
d’aquests veïns i al seu saber fer s’ha pogut materialitzar 
aquesta obra que contribueix a millorar la confortabilitat 
d’aquest equipament municipal d’ús públic.

Gràcies a tots els que heu col·laborat!

El coworking o cotreball, en català, és una nova modalitat 
de treball que permet a professionals o personal de 
petites empreses compatir un mateix espai de treball, tant 
físic com virtual, per desenvolupar projectes ja sigui de 
manera independent o de forma col·laborativa. L’objectiu 
és fomentar l’emprenedoria entre els joves i facilitar als 
petits autònoms locals per tal que puguin dur a terme les 
seves activitats professionals.

Des de l’octubre de l’any passat està en funcionament 
l’espai de coworking de Cal Monjo, a la segona planta 
d’aquesta casa que en el seu dia el seu propietari, el doctor 
Antoni Maria Badia i Margarit va cedir a l’Ajuntament 
amb el compromís que es destinés a usos culturals i de 
promoció de l’economia local. 

L’espai de coworking consta de quatre despatxos amb 
una capacitat per a uns dotze professionals. En la 

Les Jornades Europees del Patrimoni (JEP) són una 
iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea i 
se celebren ininterrompudament des del 1991. Està 
considerada com l’activitat participativa més important 
d’Europa en relació al patrimoni cultural. A Catalunya 
estan impulsades per l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural i compten amb la col·laboració dels ajuntaments, 
a més d’altres entitats.

L’edició d’enguany de les Jornades Europees del 
Patrimoni, la quarta després de les que es van celebrar 
al Mallol, Sant Esteve d’en Bas i els Hostalets en els 
anys precedents, va tenir com a protagonista la Plaça 
Major de Sant Privat. La jornada, que de fet es tractava 
d’una matinal, es va celebrar el dissabte 14 d’octubre de 
2018 i fou conduïda pels historiadors locals Miquel Àngel 
Fumanal i Xevi Solà.

En el transcurs de la jornada, a la qual hi va assistir 
un bon nombre de persones, primer va intervenir en 
Miquel Àngel Fumanal que va a anar descobrint les 
principals singularitats arquitectòniques dels edificis 
més emblemàtics de la plaça, principalment l’església 
i Cal Monjo, situant-les en el seu corresponent context 
històric, i després en Xevi Solà que feu un detallat repàs 
de les famílies que al llarg dels anys han anat ocupant les 
diferents cases que conformen la plaça.

Per mes informació sobre les Jornades Europees del 
Patrimoni podeu consultar:

http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2019
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Primer, les eleccions generals al Congrés de Diputats i al Senat

Després, les eleccions municipals

presentació de l’espai celebrada el 24 d’octubre de 2018 
l’alcalde Lluís Amat va voler destacar la importància del 
coworking de Cal Monjo com a forma per dinamitzar el 
nucli de la plaça major de Sant Privat que, tot sigui dit de 
pas, prou falta li fa. Per la seva banda, l’aleshores tècnic 
de cultura i patrimoni de l’ajuntament, en Xevi Collell va 
explicar que per poder formar part del coworking calia 
cotitzar en el règim d’autònoms i tenir la seu física o 
jurídica a la Vall d’en Bas. També va informar que els 
interessats havien de presentar una instància genèrica a 
l’ajuntament explicant el projecte i que des del consistori 
es prioritzarien aquells projectes de caire social, cultural 
o mediambiental.

Cal Monjo Coworking forma part de la Xarxa de Coworkings 
Rurals. Des L’Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya 
(ADRINOC), amb seu a la Garrotxa, s’està treballant 
per fomentar el vincle entre coworkings perquè puguin 
sorgir projectes conjunts i entre els coworkings rurals i els 
urbans, aquests últims molt més implantats.

Si voleu més informació a la pàgina web de l’ajuntament 
hi ha penjat el Reglament del funcionament de l’espai 
municipal Cal Monjo Coworking.

http://www.vallbas.cat/municipi/comerc-industria-i-
serveis/cal-monjo-coworking/

El 28 d’abril hi va haver eleccions generals al Congrés de Diputats i al Senat espanyols, una eleccions molt importants 
per les relacions entre Catalunya i el govern de l’Estat Espanyol.

A Sant Privat, com a la resta de Catalunya, van guanyar clarament les forces independentistes com es pot veure a 
la taula següent.

I al cap d’un mes de les eleccions generals, en aquest 2019 vam estar convocats una segona vegada a les urnes. Va 
ser el 26 de maig, en motiu d’unes noves eleccions municipals i al Parlament Europeu.

Pel que fa a les eleccions municipals, com en les dues darreres convocatòries, s’hi presentaven dues candidatures: 
La Vall Plural-Acord Municipal (LVP-AM) i Junts x Cat, que presentaven com a alcaldables en Lluís Amat i en Toni 
Arimany, respectivament.

La llista de LVP-AM va guanyar als quatre pobles de la Vall on hi havia col·legis electorals. Per tant, la voluntat dels 
habitants de la Vall d’en Bas, expressada amb el seu vot, va ser renovar la confiança amb en Lluís Amat i atorgar al 
grup de LVP-AM la responsabilitat de governar el nostre municipi durant els propers quatre anys. 

A l’Estat Espanyol va guanyar el PSOE (123 diputats) però es va quedar lluny de la majoria absoluta que està situada 
als 176 escons. Per darrera el PSOE, si bé a molta distància, hi ha el PP (66 diputats), Ciutadans (57) i Podem (42). 
Com a aspecte a destacar hi ha la irrupció al congrés de VOX, un partit ultradretrà que va obtenir 24 diputats. Serà 
interessant veure els pactes post-electorals de Pedro Sánchez i veure si és capaç, o no, de conformar un govern 
estable. Si no ho aconsegueix, ens veurem abocats a unes noves eleccions.

A la plaça major, gravació d’escenes de 
la pel·lícula Malnazidos

Al maig, la Plaça Major de Sant Privat va ser l’escenari 
de la gravació de diverses escenes de “Malnazidos”, una 
pel·lícula codirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto de 
Toro, protagonitzada per Aura Garrido, Miki Esparbé, 
Luís Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i María 
Botto i produïda, entre altres per Telecinco Cinema.

Els figurants que van participar a la gravació havien 
passat un càsting en el qual es buscaven nens i nenes 
d’entre 8 i 12 anys, adults de 18 a 65 anys i persones 
que sabessin manipular armes. Al càsting, que es va fer 
al local social del barri de les Olletes, s’hi van presentar 
prop de 90 persones.

La  pel·lícula està ambientada en la guerra civil espanyola  
i narra la història de Jan Lozano, un capità del bàndol 
nacional que cau presoner dels republicans després de 
la batalla de l’Ebre. Quan els homes morts d’ambdós 
exèrcits reviuen i amenacen en menjar-se als que han 
quedat vius, els dos bàndols rivals s’hauran d’unir contra 
un nou i desconegut adversari.

Diversos veïns i veïnes del poble van participar en la 
gravació. Estarem ben atents a l’estrena de la pel·lícula 
per felicitar-los per la seva feina i per saber, finalment, 
què va passar a l’interior de la plaça durant aquells dies 
de maig.

COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE

Taula 1. Comparativa de vots en els diferents pobles de la Vall en les eleccions generals al congrés de Diputats de Madrid.

Taula 2. Comparativa de vots en els diferents pobles de la Vall en les eleccions municipals.
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Pel que fa a les eleccions europees a Sant Privat, com a la Vall d’en Bas i a la Garrotxa, va guanyar clarament la 
candidatura de Lliures per Europa integrada per JxCat encapçalada per Carles Puigdemont. En segon lloc va quedar 
la llista d’Ara repúbliques, de la qual formava part ERC el cap de llista de la qual era l’Oriol Junqueras.

En el conjunt de l’Estat espanyol, les eleccions europees les va guanyar el PSOE (7.359.617 vots; 20 diputats), 
seguit del PP (4.510.193 vots; 12 diputats); Cs (2.726.642; 7 diputats); Podemos-IU (2.252.378 vots; 6 diputats). 
La llista d’Ara repúbliques, de la qual formava part ERC, en el conjunt de l’Estat espanyol va obtenir 1.257.484 vots 
que li proporcionen 3 diputats (Oriol Junqueras, Pernardo Barrena i Diana Riba) mentre que la llista Lliures per 
Europa, integrada per JxCat, la van votar 1.025.411 persones i va poder tenir la representació de dos diputats (Carles 
Puigdemont i Toni Comin).

Aquesta havia estat una demanda que ens havien 
fet arribar diversos veïns de la urbanització de Can 
Mulleras. Consideraven que l’espai conegut com a Parc 
de les Oques estava infrautilitzat i que calia equipar-lo 
amb algun element  més que el fes la seva estada més 
atractiva i acollidora.

Després de rebre aquestes inquietuds, que des de 
l’Associació compartíem plenament, ens vam posar en 
contacte amb l’Ajuntament i de seguida vam arribar a 
l’acord que aquesta era una molt bona oportunitat per tal 
que la decisió final fos producte d’un procés participatiu 
obert a tots els veïns i veïnes del poble.

Així, el 19 de maig de 2018, es va fer una primera sessió 
al Local Social coordinada per la Marta Teixidó, tècnica 
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i 
experta en dinàmiques participatives, que tenia com 
a objectiu definir, de manera conjunta, els usos i les 
millores per a aquest espai. Les propostes que es van 
recollir d’aquella sessió van ser analitzades i validades 

posteriorment pel personal tècnic de l’Ajuntament a fi de 
definir una zona d’esbarjo que s’adeqüés a les peticions 
recollides i, alhora, al pressupost inicialment assignat.

L’esbós gairebé definitiu del projecte es va presentar en 
una segona trobada veïnal que va tenir lloc el 20 de juny, 
i en la qual es van acabar de prendre les decisions finals.

El veïns i veïnes de la Vall d’en Bas van decidir que els regidors encarregats de governar el municipi en la propera 
legislatura serien, per part de LVP-AM: Lluís Amat, Pilar Fabregó, Gemma Puigvert, Lluís Pujiula, Anna Bach, Josep 
Calm, Josep Pujol i Helena Roca, per part del JxCat: Toni Arimany, Marta Plana i Sergi Pujolriu.

Enhorabona a tots ells i bona feina!

DES DE L’ASSOCIACIÓ TREBALLEM...

Per millorar el parc de les oques

COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE

Gràfic 1. Repartiment de vots de les dues candidatures presentades en els diferents pobles de la Vall.

Gràfic 2. Evolució del vot en les quatre darreres eleccions municipals a la Vall d’en Bas.



98

Avui, a Sant Privat, ben poques cases hi ha que no 
tinguin internet. Però una cosa és tenir-ne  i l’altra que 
funcioni a alta velocitat. A partir d’aquí tothom se les 
ha anat arreglant com ha pogut instal·lant sistemes 
diversos i contractant els serveis de diferents 
companyies que de manera més o menys eficient ha 
anat resolent aquesta manca de velocitat. Tot plegat 
mentre no es produeixi l’anhelat desplegament de 
la fibra òptica. Tanmateix, però, això podria canviar 
ben aviat.

Des de l’Associació de Veïns tenim clar que el tema 
de l’arribada de la fibra òptica al poble és una prioritat. 
Per això, ja fa mesos, vam posar-nos en contacte 
amb l’Ajuntament que ens va explicar l’experiència 
que s’havia dut a terme a Joanetes i que també es 
podria aplicar a Sant Privat. Amb la finalitat que tots 
els veïns i veïnes estiguessin al cas d’aquesta possibilitat, 
el passat  2 de març de 2019 l’ajuntament i l’Associació 
de Veïns vam organitzar una xerrada informativa sobre el 
desplegament de la fibra òptica en el nostre poble en el 
marc del projecte  XAFOGAR, acrònim de Xarxa de Fibra 
Òptica Mancomunada de la Garrotxa.

XAFOGAR és una iniciativa sorgida del Consell d’Alcaldes 
de la Garrotxa per accelerar la implantació d’una xarxa 
de fibra òptica mancomunada a la comarca. Té com a 
objectiu que aquesta xarxa acabi arribant a qualsevol 
llar o empresa amb independència de la seva ubicació, 
potenciant l’economia local i la diversitat d’alternatives 

comercials. A aquesta  iniciativa institucional s’hi han 

adherit empreses, operadors locals i la Fundació guifi.
net. En la xarxa de fibra òptica mancomunada hi poden 
operar diferents operadors (Goufone, Xartic, Girona 
Fibra i Indaleccius) que poden oferir diferents condicions 
i serveis.

En la reunió informativa celebrada al Local Social i amb 
un nombrós públic assistent, un representant de Fundació 
guifi.net va exposar el projecte i va demanar quants veïns 
i veïnes del poble estarien interessades en afegir-se al 
projecte atès que per estendre aquesta infraestructura 
es proposa un model de finançament col·laboratiu, amb 

L’Associació de Veïns ha sol·licitat a l’Ajuntament la 
recuperació de dos antics camins del nostre poble 
que actualment s’han perdut o es troben en mal estat 
de conservació, cosa que impedeix o dificulta la seva 
utilització.

L’existència d’aquests dos camins queda acreditada pel 
Registre de la Propietat, a través de diverses fotografies 
aèries de finals del segle passat i per la memòria de molts 
veïns i veïnes que recorden haver-hi passat.

Són concretament els següents:

1) Camí que enllaçava el punt de confluència del carrer 
Ramon Barnadas amb el carrer Pintor Joaquim Vayreda 
(a la urbanització Salt de Sallent) amb el carrer del 
Tinosell (a la urbanització de Can Mulleres).

2) Camí que comunicava el Molí d’en Quim amb el veïnat 
Pocafarina.

Tant en un cas com en l’altre només es permetria passar-
hi a peu o en bicicleta, cosa que milloraria moltíssim la 
mobilitat interna al nostre poble. D’una banda perquè 
aquests camins permeten comunicar  els principals 
nuclis i urbanitzacions (amb l’única excepció del nucli 
de l’església). De l’altra, perquè constitueixen l’única 
alternativa viable i segura a la carretera principal (GIP-
5226), una carretera que resulta especialment perillosa 
(pel traçat sinuós, la poca amplada, l’absència de vorera 
en la seva major part, l’escassa visibilitat, etc.) en el tram 
que va des de l’Amargant fins al pont de Can Palanca. 

Disposar d’aquesta alternativa a la carretera principal 
és essencial per tota la gent que es mou amunt i avall, 
especialment per a la gent gran i la mainada, uns 
col·lectius cada vegada més nombrosos al nostre poble.

Esperem la recuperació d’aquests camins es faci efectiva 
ben aviat !!!

Associació de Veïns

Dies més tard es va enviar una carta a tots els veïns i veïnes del poble que enumerava les millores a executar en el 
parc, la distribució dels diferents elements proposats i el seu cost particular..

L’acte públic d’inauguració d’aquest espai es va celebrar el dissabte, 
24 de novembre de 2018. Ja s’havien instal·lat tots els elements sol·licitats excepte el laberint de salzes que es va 
posposar fins a mitjans de març, en una època millor per a construir-lo.

En l’acte hi va assistir l’alcalde, Lluís Amat, regidors, representants de l’Associació i nombrosos veïns i veïnes del 
poble.

aportacions dels usuaris i del propi ajuntament. En el cas que hi hagués un mínim de famílies interessades de Sant 
Privat i del Mallol, en la data de redacció d’aquest butlletí ja hi havia unes 30 cases interessades, es procediria a 
accelerar-ne la implementació com en el seu dia es va fer a Joanetes.

Els veïns i veïnes que estiguin interessats en donar-se d’alta encara poden sol·licitar el formulari a l’Ajuntament. I qui 
vulgui conèixer com funciona aquesta iniciativa a nivell comarcal pot trobar més informació al web: https://xafogar.cat

Sembla que la instal·lació avança perquè aquestes darreres setmanes haureu vist tècnics d’una de les empreses 
operadores començant a instal·lar la fibra. 

Esperem que arribi aviat!

DES DE L’ASSOCIACIÓ TREBALLEM...

Perquè la fibra òptica arribi a Sant Privat

Per recuperar els camins antics

Ortofotomapa 1995 

Ortofotomapa 2018

Font: Institut CartogràfiGeològic de Catalunya
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Per millorar el local social

En el darrer butlletí informàvem de la compra d’una nova nevera pel Local Social, doncs bé, enguany també hem 
comprat un microones, un electrodomèstic molt útil pels usuaris d’aquest equipament. El seu cost ha estat de 117€.

A més, també hem fet gestions amb l’Ajuntament per a la instal·lació d’una barbacoa a la part de darrera del Local 
Social. Cal dir que la proposta s’ha consensuat prèviament amb els caçadors i amb l’equip de futbol. En la reunió de 
la comissió de govern de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas celebrada el 8 de maig passat se’n va aprovar la instal·lació 
a partir de la proposta feta des de l’Associació de Veïns.

Actualment, l’obra està pràcticament acabada, faltant només alguns elements per poder-la utilitzar ben aviat!

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Taller de jocs de taula

Cursa orientació

24 de febrer de 2018

Unes quaranta persones, petits i grans, van participar 
en aquest divertit taller de jocs de taula molt ben dirigit 
i coordinat per monitors de la botiga “jugar x jugar” de 
Girona.

8 d’abril de 2018

Tercera edició de la cursa d’orientació i, un cop més, excel·lentment organitzada per en Joan Descamps. La llàstima 
és que el dia no va acompanyar i la cursa es va haver de fer sota  una  pluja a estones molt intensa. Però això no va 
impedir als animats concursants de passar una bona estona.

A continuació us presentem una relació de les diferents activitats organitzades per l’Associació de Veïns des de 
l’edició del darrer butlletí.

DES DE L’ASSOCIACIÓ TREBALLEM...
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Conferència

Conferència

Castanyada

Taller de nadal

Taller de postres

14 d’abril de 2018 

El dia 14 d’abril, coincidint amb l’aniversari de la proclamació de la II República Espanyola, en  Jesús Gutiérrez, 
historiador i president del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca ens va impartir la conferència La tercera 
carlinada, el general Estartús i el carlisme garrotxí en la qual, després de descriure el context històric de l’època ens 
va descobrir aspectes poc coneguts de la figura d’aquest general.

19 de maig de 2019

La segona conferència de l’any va ser El cabirol a la Garrotxa i va anar a càrrec de l’Emili Bassols, biòleg, responsable 
de l’Àrea de Patrimoni Natural del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En la xerrada es va descriure 
la biologia del cabirol i es va explicar l’evolució que ha experimentat la seva població a la Garrotxa d’ençà la seva 
reintroducció l’any 1995.

1 de novembre de 2018

Un any més, com sol ser habitual en els darrers anys, 
des de l’Associació de Veïns vam organitzar una nova 
castanyada a la Plaça Major del poble. No van faltar el 
foc, les castanyes, el vi dolç, la coca i la xocolata. Una 
bona estona per compartir amb els veïns i veïnes del 
poble.

15 de desembre de 2018

L’Associació de Veïns vam organitzar per aquest dia 
una nova edició del taller d’ornaments nadalencs pensat 
sobretot per a nens i nenes. Els que hi van participar se’n 
van endur cap a casa un bon ornament per adornar el 
Nadal.

1 de juny de 2019

Va resultar una interessant experiència seguir les 
indicacions de la Maribel Creus i la Roser Ferrés que 
van ensenyar als assistents els passos necessaris per 
elaborar sis exquisits postres. Aquesta, sens dubte, 
va ser l’activitat més llaminera de les organitzades per 
l’Associació en aquest any.
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

En la darrera assemblea de l’Associació i en les reunions que hem fet des d’aleshores 
els membres de la Junta de l’Associació de Veïns han sortit propostes de noves 
activitats a fer al poble. A continuació us llistem les que tenim pensades. Tingueu 
present que si teniu propostes d’activitats a fer, només ens ho heu de dir i nosaltres 
ens posarem a organitzar-les. 

Des de l’Associació de Veïns volem ser transparents, també en els comptes de l’entitat, per això us mostrem el 
balanç entre els ingressos i les despeses que hem tingut en l’interval que va de l’1 d’octubre del 2017 al 30 de 
setembre de 2018.

Els diners de què disposa l’Associació de Veïns s’invertiran en organitzar noves activitats, la compra de material per 
al local social i per un tema que fa temps que hi anem al darrera, l’edició d’un llibre amb les fotografies antigues del 
poble que vam exposar l’agost de 2016 al local social de les Antigues Escoles.

PROPERES ACTIVITATS

ELS COMPTES CLARS
Per aquesta tardor- hivern estem treballant en...

I per més endavant...

Anoteu aquestes dates a l’a
genda!

Bicicletada. De Sant Privat a Girona pel bici-carril
20 de juliol de 2019

EUna colla d’entusiastes ciclistes de totes les edats van enfilar el carril bici i es van dirigir cap a Girona gaudint 
d’una jornada extraordinària que va culminar amb una remullada a la piscina municipal de la Devesa. Fins i tot els 
serveis d’assistència van actuar ràpida i diligentment davant algunes incidències tècniques esdevingudes durant el 
recorregut. La satisfacció dels participants en aquesta activitat els va mostrar convençuts que s’havia de repetir més 
endavant.

Plats salats!

Després de l’èxit del taller de postres del passat 1 de juny, la Maribel Creus i la Roser Ferrés s’han animat a 
preparar-ne un altre. En aquesta ocasió consistirà en un taller de plats salats!
En breu anunciarem el lloc on es celebrarà. No us el perdeu

Xerrada informativa de “Som energia”

Tots aquells que tinguin la voluntat d’apostar per un model energètic basat 100% en fonts d’energia renovables 
li pot interessar aquesta xerrada. Volem fer venir a representants de “Som Energia”, una cooperativa de consum 
d’energia verda sense ànim de lucre. Les seves activitats principals són la comercialització i la producció 
d’energia d’origen renovable.

Astronomia per a totes les edats

Hem iniciat contactes amb membres de l’Associació Astronòmica de la Garrotxa perquè ens vinguin a explicar 
les principals constel·lacions que es veuen des del nostre poble. Quan tinguem concretada la data, us avisarem!

Plantada de l’Arbre de la Llibertat

Aquesta proposta va sorgir de Jesús Gutiérrez en el transcurs de la conferència que va fer el mes d’abril al 
Local Social de Sant Privat. L’historiador proposava recuperar la figura simbòlica de l’arbre de la llibertat que es 
van plantar arreu de Catalunya entre el 1869 i 1872. Qui vulgui ampliar els coneixements en aquest tema pot 
consultar l’article “L’arbre de la llibertat, un símbol a recuperar” de Jesús Gutiérrez i Albert Reixach publicat al 
número 293 de la revista L’Avenç (2004).

Sant Privat net!

L’any passat, diversos veïns de la Vall vam participar en la convocatòria europea del “Let’s Clean Up” i vam 
retirar deixalles del Gurn i de la zona d’Els Pins. En aquest 2019, la iniciativa es va concentrar a netejar l’entorn 
de l’Escola Verntallat. Però uns quants veïns vam pensar que estaria molt bé que aquesta iniciativa ens la 
féssim pròpia i dediquéssim, ni que sigui un matí a l’any, a netejar racons del poble. Què us sembla? Sí, sí...
encara falta molt, estem parlant del maig del 2020, però...tranquils...aviat hi serem!

La Castanyada

És una de les activitats més consolidades de l’Associació. Un any més us 
esperem per omplir la plaça de fum de castanyes i d’animada conversa 
veïnal.
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2. Canvi de faroles i instal·lació de leds: En els darrers mesos, en diferents carrers 
del poble, la brigada municipal ha procedit al canvi de faroles i a la instal·lació de leds. 
L’objectiu principal és la reducció de la despesa de llum.

3. Instal·lació d’una xarxa al camp de futbol: Al costat de les porteries del camp de futbol s’han col·locat 
sengles xarxa per evitar que la pilota vagi fora del camp.

4. Aparcament de la Plaça Major: El pendent de l’espai que s’utilitza com a aparcament de la Plaça Major 
es trobava amb molt mal estat d’aquí que des de l’Associació de Veïns vam demanar que s’hi apliques 
material (sub-base) per que fos més practicable pels vehicles.

En tràmit 
El juny de 2017, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va aprovar per unanimitat el conveni 
de la gestió urbanística amb el Bisbat de Girona mitjançant el qual, aquest darrer, 
cedia l’edifici de la rectoria i els terrenys adjacents. L’acord al qual es va arribar implicava evitar l’enderroc de 
l’edifici de la rectoria, que com tots sabem es troba en molt mal estat, l’Ajuntament es feia càrrec de reparar 
l’edifici i d’habilitar-hi habitatges assequibles en el termini de 5 anys.

Segons fonts municipals, l’objectiu del conveni és preservar el patrimoni històric i cultural de Sant Privat , ordenar 
de forma coherent i racional els diferents espais ubicats al costat de la plaça i l’església del poble, crear sòl públic 
per a la construcció d’habitatges assequibles en els terrenys adjacents a la rectoria i millorar l’accés al veïnat de 
dalt de Sant Privat. La idea és oferir l’oportunitat a les parelles joves de quedar-se al poble.

Executades

1. Millores en la senyalització: Com tots els veïns han pogut comprovar s’han instal·lat nous rètols en diferents 
punts del nostre poble. La millora de la senyalització era una urgència que ja s’havia comentat en diverses 
ocasions a l’Ajuntament i que, ara, s’ha materialitzat.

OBRES I ALTRES ACTUACIONS

I, per acabar, algunes actuacions que convindria executar en breu:

1. L’adequació del camí que dona accés a la part posterior de Cal 
Monjo que es troba en molt mal estat i es fa difícil de caminar.

2. La poda dels arbres del costat del camp de futbol que estan en 
contacte amb una cable elèctric.

3. La retirada d’alguna senyalització antiga o obsoleta.

Pendents
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BREUS VEÏNS

Assemblees anuals de l’Associació de Veïns de Sant Privat

Primeres impressions sobre el poble dels nous veïns de Sant Privat

En Pep de Can Co

Com ja va sent habitual en els darrers anys, l’assemblea general de l’associació de veïns es va fer coincidint amb la 
castanyada organitzada a la Plaça Major de Sant Privat el 1 de novembre de 2018. En l’assemblea, a la qual hi van 
assistir una vintena de persones, es va fer un repàs dels comptes de l’entitat i es van fer propostes de millores per 
traslladar a l’Ajuntament i es va parlar de la possibilitat d’organitzar diverses activitats.

Recordem que l’assemblea és oberta a tots els socis de l’Associació. 

Vuit de desembre de 2016. Un any, set mesos i alguna setmana més és el temps que portem vivint al poble de Sant 
Privat. Vam passar de viure en una casa adossada d’un barri d’Olot que tot i ser tranquil i estar-hi molt a gust, no era 
ben bé el que volíem.

Sovint parlàvem que si mai ens féssim una casa, un la faria així, l’altre aixàs, però tots dos coincidíem que seria a 
la Vall. Fins al dia que se’ns va presentar l’oportunitat. I de l’oportunitat, vam passar als dubtes. Dubtes que gràcies 
a l’ajuda i bona voluntat de dos santprivatencs, es varen convertir en il·lusions (i no ens enganyarem, algun mal de 
cap també). Durant el temps que van durar les obres, la feina no ens va deixar massa temps per pensar en com ens 
sentiríem, si ens integraríem bé, si les nenes serien felices, si això de viure “allunyat” seria bo per la família... Perquè 
sovint, el desig no et permet veure més enllà.

Però a qui no li agrada una vida tranquil·la? on cada matí quan obres les finestres només sents cantar els ocells? O 
on pots sortir a fer vida al carrer i no patir perquè passen molts cotxes. Un lloc on desconnectar de la rutina diària que 
a tots ens fa anar de bòlit. On poder deixar que la mainada siguin més independents. I quan a això li sumes l’acollida 
de la gent, on en cada activitat organitzada t’has sentit un més, que compten amb tu, que s’ofereixen per ajudar-te, 
que no fan diferències per ser “el nouvingut”... Quan penses en tot això, i veus la relació que tens amb la gent del 
poble quan te’ls trobes, o la relació de les nenes amb l’altre mainada del poble, veus que la decisió de viure a Sant 
Privat, era la millor que podíem prendre.

I som conscients que som “forasters” perquè no som de “Can...” ni tenim antigues generacions santprivatenques, 
però no per sentiment.

Albert, Carol, Bruna i Iona

Avui fem l’entrevista a Josep Soler, molt més conegut 
al poble per en Pep de Can Co.

En Pep ens explica que va néixer el 6 de desembre de 
1930, a Can Co, “quan vaig venir al món hi vaig trobar 
els avis, bé, realment no eren els meus avis, eren uns 
tiets que no havien tingut fills i que es varen acollir la 
mare, els pares i un germà, en Pere de 4 anys. L’àvia 
era comadrona, la gent l’anava a buscar a la nit amb una 
mula per anar per les cases a ajudar la gent”. 

“El dia 17 de gener del 1933,  m’ho sé de memòria, quan 
tot just tenia 2 anys i 42 dies, es va morir la mare, la Maria 
Calm Compte, de meningitis. Em sap greu no haver tingut 
mai una foto per veure com era”. El que sí que guarda 
en Pep és una còpia del cost de l’enterrament de la 
seva mare, va costar 100 pessetes. “Amb només dos 
anys, es van morir la mare i els dos avis. Vam quedar 
nosaltres dos amb el pare, un pare jove que havia de tirar 
endavant dos fills petits. Recordo molt bé que dormíem 
tots tres al mateix llit”.

Guarda molt bon record d’en Pep i la Balbina, de Cal 
Carreter. “Em penso que em varen fer de pares. Mentre 
el pare anava a treballar i els dies de festa a jugar cartes 
a Can Mulleres, nosaltres dos ens quedaven amb la 
Balbina que ens donava sopar i ens posava a dormir. 

Segurament que li vaig pixar el llit més d’una vegada. 
Quanta paciència devia tenir entre nosaltres i els tres fills 
que ja tenia, en Joan, en Martí i la Remei!”

Si la infantessa d’aquells anys era difícil, per a ell, 
amb la falta de la mare, encara ho va ser més. “Una 
tieta, la Lola, germana del pare, ens venia a ajudar de 
tant en tant a casa. Era soltera i li feia prou favor al pare 
si venia a rentar i netejar. Al final, també va ser com una 
mare per nosaltres. Va arribar un moment que ja es va 
quedar a viure sempre a casa. Recordo ben bé el dia 
que va morir a una habitació del pis d’aquí al costat. Jo 
mateix amb el meu germà i la Tresa de Can Perassa la 
vàrem vestir”. 

Li preguntem si va poder anar a escola, diu que sí. 
“Durant tot el temps que hi vaig anar només vaig tenir un 
llibre i una enciclopèdia. Mai vaig poder tenir una pilota 
de veritat, jugàvem amb una de parracs. Quan hi havíem 
jugant una estona ja l’havien d’ apedaçar. Vaig treballar 
de tot, fangar, fer blat de moro, fer patates, fesols de mata 
baixa i de la tavella brisa que eren molt bons! Teníem 
unes quantes gallines i porcs. També anàvem a buscar 
bolets per vendre, cap al Castell de Milany”. 

“El pare, al voltant de 1942, es va comprar una bicicleta, 
era de la marca Sanromà, més baixes que les altres. 
Lligàvem els cistells a cada costat amb una farcell o un 
cinturó i cap a Olot a vendre bolets. Mireu si hi havia misèria 
que recordo que el meu germà es treia les espardenyes 
de treneta, les posava al farcell i anava descalç, perquè 
si era moll i amb els rocs, n’hauria quedat sense”.

“Abans d’anar a la mili, l’any 1951, fèiem la carretera 
de Freixeneda. Penseu que és fer tot a mans, no hi 
havia cap màquina, només una aixada i un parell de 
xapus. De tant en tant posàvem pólvora per barrinar les 
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VEÏNS NOTA NATURALISTA

ON ÉS?

Biomimètica casolana

Patufet, on ets? 
A prop de la Plaça, on l’energia hi passa!

Solució a l’anterior:

Si alguna vegada us demanen que dibuixeu una teranyi-
na segur que ho fareu amb una sèrie de fils que parteixen 
d’un punt central i, a partir d’aquí una espiral concèntri-
ca, que connecta aquests fils i es va allunyant del punt 
central. Sí? Doncs és normal que sigui així perquè és la 
teranyina típica, la que més es representa arreu. Aquesta 
teranyina és la trampa que l’aranya para per a capturar 
a les seves preses amb un tipus d’estratègia de caça 
a l’espera. Però de tipus de teranyines n’hi ha moltes, 
i no totes són tant i tant perfectes com la que tots ens 
ve al cap. Algunes aranyes, per exemple, construeixen 
estructures sedoses que els serveix no pas per caçar 
sinó per refugiar-se. Hi romanen ben protegides fins que 
decideixen sortir a caçar. Una de les aranyes que utilitza 
aquesta estratègia és la Uroctea durandi que construeix 
una teranyina que potser molts de vosaltres haureu vist 
a casa vostra.

La Uroctea durandi és una aranya difícil de veure i justa-
ment serà el refugi que construeix el que ens delatarà de 
la seva presència. Si l’arribem a veure, és bastant incon-
fusible. És robusta, de tonalitat fosca i té cinc taques gro-
gues de la part dorsal del seu abdomen, quatre alineades 
com si fos el vèrtex d’un quadrat i una pràcticament a la 
punta. És una espècie antropòfila, és a dir, que té una 
certa tendència a utilitzar les construccions humanes per 
viure. En el medi natural viu sota pedres en ambients 
més aviat mediterranis.

El refugi que construeix aquesta aranya és com una car-
pa aplanada sostinguda per uns quants fils anclats tot al 
voltant del perímetre. És una estructura perfecta cons-
truïda amb els seus fils de seda que produeixen les glàn-
dules sericígenes d’aquesta aranya. Segur que al veure 
aquesta estructura hi trobareu similituds en formes de co-
bertes utilitzades en equipaments públics. Per exemple 
amb el que hi té una semblança espectacular és amb la 
coberta del Millennium Dome, també anomenat O2 Are-
na, situat a Greenwich (Londres).

Perquè molt sovint la inspiració tècnica i/o arquitectòni-
ca es troba en els elements que apareixen a la natura. I 
d’aquí neix la biomimètica que és l’estudi de l’estructura i 
la funció de sistemes biològics com a models pel disseny 
i l’enginyeria de materials i màquines.

Ignoro si l’arquitecta del Millennium Dome de Londres 
es va inspirar amb el refugi de l’aranya Uroctea durandi 
però, veient el resultat, podria ben ser que fos així. I és 
que, a vegades, les fonts d’inspiració les tenim més a 
prop del que ens pensem!

Emili Bassols i Isamat

roques. Ens emportàvem un pa de 3 quilos i mig i fèiem 
ollades de fesols, havíem de passar tota la setmana. Si 
s’ensopegava que plogués, el pa quedava tant humit que 
te’l hauries menjat d’una queixalada”.

“Can Co era petit, només hi havia un hort i ens van oferir 
d’anar a viure a Can Xicart, era molt més pla i hi havia 
més terreny. Teníem gallines i porcs i ja ens vàrem atrevir 
a comprar dues vedelles, una el meu germà i l’altre jo. 
Axis ens anàvem guanyant la vida. Fins que vaig anar 
a treballar a Massegur, allà ja em vaig poder comprar 
una Ossa de cavall i quart. Marxava ben content per Sant 
Privat amb la moto nova”.

“Més tard, a mitges amb en Pere, ens vàrem comprar 
un Lanz. No tothom podia tenir un tractor! Ens va costar 
220.000 pessetes. Anava a bosc a fer jornals per les 
cases i d’aquí a la brigada de l’Ajuntament, però tot 
i treballar fora de casa, no em vaig pas deixar mai el 
bestiar ni l’hort. Ho feia seguir tot”.

Amb aquesta vida tant atrafegada, en Pep i la 
Marcelina es van casar quan ell tenia 41 anys i va 
néixer la única filla, la Laura. Ara sí que té una vida 
més planera.

Marxem de casa d’en Pep amb un pilot d’informació 
que en tindríem per fer dos llibres i totalment 
sorpreses de la memòria que té als seus 88 anys per 
recordar cada una de les anècdotes de la vida. El 
felicitem de tot cor per aquesta tarda que hem passat 
junts recordant el passat.

Gràcies Pep!

Joana Aulinas i Concepció Arimany

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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El repte anterior

Solució

Un nou repte

Nombres molt grans i nombres molt petits

UN TASTET DE MATEMÀTIQUES

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?

Observem que la primera posició pot ser ocupada per 13 persones diferents. Un cop fixada la primera posició, la 
segona pot ser ocupada per 12 persones (ja que un dels candidats ja ha ocupat la primera posició). Un cop fixades 
les dues primeres posicions, la tercera pot ser ocupada per 11 persones diferents (ja que dos candidats ja estan 
en les dues primeres posicions). La quarta posició podrà ser ocupada per 10 persones diferents, la cinquena per 
9 persones... i així fins a la posició que fa 13 que haurà de ser ocupada pel candidat que quedi. Així, en total, les 
possibles maneres d’ocupar les 13 posicions de la fila seran:

13 x 12 x 11 x 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1= 6227020800 .

Si tarden un minut en col·locar-se en cada posició i en fer-se la fotografia, en total, tardaran 6227020800 minuts que 
representen 103783680 hores que són 4324320 dies que (dividint per 365,25 dies1) seran 11839,34 anys.

Ben segur que l’endemà no podran anar a votar i encara els quedaren una mica més d’11839 anys per anar-se fent 
fotografies!

Hi ha una deliciosa escenificació d’aquesta situació en el vídeo:  http://www.videomat.cat/?p=1296

L’enigma dels 13 candidats que vàrem plantejar en el número anterior de la revista ens dóna un resultat gegantí. Per 
això ara us proposem aturar-nos a pensar en aquells nombres que, per ser molt grans o molt petits, s’escapen de la 
nostra intuïció. No es tracta de nombres excepcionals o poc importants ja que l’avenç científic i tecnològic requereix 
mesurar magnituds cada vegada més grans (masses de planetes, distàncies astronòmiques...) i cada vegada més 
petites (distàncies entre àtoms, temps en què la llum recorre un trajecte...). Sovint podrem tenir tan sols una estimació 
aproximada d’aquestes magnituds, els anomenats ordres de magnitud, que se solen expressar mitjançant la potència 
de 10 més propera al seu valor. 

Amb un full normal, DIN A4, es pot formar un tub cilíndric de dues maneres: 

- Ajuntant les dues vores llargues: sortirà un cilindre alt i prim.
- Ajuntant les dues vores curtes: sortirà un cilindre curt i gruixut. 

En els dos casos no comptem les tapes sinó sols la superfície lateral.

Quin té més volum? O tenen el mateix volum?

Alguns exemples de potències de 10 per expressar nombres molt grans són els següents:

108 serà un 1 seguit de 8 zeros: 100000000, és a dir cent milions
1015 serà un 1 seguit de 15 zeros: 1000000000000000.

Alguns exemples de potències de 10 per expressar nombres molt petits són els següents:

10-3 serà 0,001: ara tenim tres zeros davant de l’1.
10-12 serà 0,000000000001: tenim 12 zeros davant de l’1.

Aquest tipus d’expressió numèrica, que s’anomena notació científica, fa molt còmode el maneig aproximat de magnituds 
molt grans o molt petites que són freqüents en camps com l’astronomia o l’estudi dels àtoms. A continuació posem 
diversos exemples de grans nombre i de petits nombres que ens poden resultar sorprenents.

• Un historiador de la matemàtica, Marcel Boll, va fer un càlcul aproximat del nombre de gotes que hi havia en el mar 
Mediterrani (considerant gotes de 2 mm de diàmetre). Li va donar una quantitat de 1024, és a dir un 1 seguit de 24 
zeros:  1000000000000000000000000. Un milió de milions de milions de milions de gotes d’aigua de mar!  Si les 
poséssim una darrera de l’altra (recordem que cadascuna té 2 mm de diàmetre) farien una tirallonga que podria 
anar de la Terra al Sol 13000 milions de vegades. Aviat és dit!

• Una altra dada curiosa aportada pel mateix autor estima que el desert del Sàhara, en una capa de 20 cm de gruix, 
té 1021 grans de sorra! 

• La distància de la Terra a l’estrella polar és de 1019 metres i el gruix de la paret d’una bombolla de sabó és de 10-7 
metres.

• La massa de la Terra és de 1025 kg i la d’un electró és de 10-30 kg.

• El temps transcorregut des de l’aparició del primer humà és de l’ordre de 1013 segons i la durada de la batuda 
d’ales d’una mosca és de 10-3 segons.

• Una llegenda explica que, en un país llunyà, un rei s’avorria molt i va demanar que li proposessin jocs per distreure’s. 
Així va ser com un dels seus súbdits va inventar el joc d’escacs. Quan el va presentar al rei, aquest va quedar tan 
entusiasmat amb el joc que li va prometre concedir-li tot el que li demanés. El savi inventor li va demanar 1 gra de 
blat pel primer quadre, 2 pel segon, 4 grans pel tercer, 8 pel quart i així fins a l’últim dels 64 quadres del taulell. 
Una petició tan humil havia de ser atesa pel sobirà! Tanmateix els comptables de la cort li vàrem dir que no hi havia 
prou blat en tot el regna per pagar el que el savi demanava. El fet és que havia de pagar 18446744073709551615 
grans de blat, aproximadament uns 18 trilions de grans de blat. Una quantitat gegantina de l’ordre de 1019 que 
pesaria unes 737869762948 tones2. Si tenim en compte que la producció mundial de blat és de 708891000 tones, 
per pagar el deute necessitaríem les collites mundials de blat de més de 1040 anys

Uns nombres sorprenents que potser donen la raó a Shakespeare quan feia dir a Hamlet: Hi ha més coses al cel i la 
terra, Horaci, que les que pot imaginar el teu pensament. 

Anton Aubanell

1 Comptem el quart de dia corresponent als anys bixestos però no comptem els tres bixestos que s’eliminen cada 400 anys.

2 Dades de la collita 2013-2014.
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GUR(N)METS: Pastís de codonyat i formatge
HERBES REMEIERES:  
Les flors de saücIngredients

Una base de pasta brisa o de mil fulls
200 g. de codonyat
200 g. de formatge per untar
2 ous
150 g. de sucre
190 g. de nata per cuinar

Abans de començar a fer res escalfarem el forn a 200º C.

Preparació:

1. Poseu la pasta brisa en una safata. La punxeu amb una forquilla. Poseu-la al forn uns 8-10 minuts a 200ºC.
2. Mentrestant, agafarem els ous, el sucre, la nata i el formatge i ho passarem per la batedora perquè ens quedi tot ben 

barrejat i ho reservem.
3. Passat el temps (cal abaixar el forn a 175ºC) traurem la massa del forn i a sobre hi posarem el codony. Si aquest és 

massa espès el podem alleugerir amb una mica d’aigua per fer-ne una pasta que ens serà més fàcil d’escampar.
4. Un cop escampat el codony; per sobre hi aboquem la barreja de la batedora i ho posem a coure al forn a 175ºC durant 

uns 25-30 minuts.  El temps pot variar en funció del forn.

BON PROFIT!!!!

Anna Sellabona 

A mitjans de la primavera els saücs o sabuquers 
(Sambucus nigra) de la vora de regs i camps humits de 
la Vall, comencen a florir. Les flors són blanques i prou 
vistoses, agrupades en corimbe, un tipus d’inflorescència 
en la qual totes les flors estan en el mateix pla. Quan hi 
passes a prop la seva olor pot ser molt agradable o.... fins 
i tot massa perfumada!

Aquí, a la Garrotxa, aquestes flors són molt emprades en 
remeis tradicionals, sobretot per a fer-ne infusions amb 
usos ben diversos: per als refredats, el mal de cap, per a 
baixar la febre, per al mal de ventre o com a desinfectants. 
I es prenen via interna o s’apliquen externament.

Amb les flors també es fan perfums. Es preparen posant 
les flors al damunt d’una pala amb caliu i entomant els 
fums que es desprenen, directament o aplicats en un drap 
calent de cotó o de fil. Es recomanen per a guarir ferides, 
per al dolor, el mal de queixals o els refredats.

En alguns restaurants serveixen un aperitiu amb flors de 
saüc arrebossades amb tempura. Els qui ho han tastat 
diuen que el gust és intens, però curiós.

Finalment, només una recomanació: convé no confondre 
el saüc amb l’èvol (Sambucus ebulus). També creix en 
indrets humits, però l’èvol és una herba erecta, no pas un 
arbust,  la seva floració és més tardana i fa una olor més 
fètida.

Dels fruits de saüc se’n fan xarops i melmelades. Però 
aquests els podem deixar per una altra edició.

Ester Sala 

El Gurn, el butlletí de l’Associació de Veïns, el fem entre tots. Si tens ganes de participar amb 
algun article, reflexió, nota o comentari, envia’l al correu electrònic de l’Associació de Veïns 
(bustia@santprivat.org) i te’l publicarem. Tothom té coses interessants a dir i és important 
compartir-les, per això us animem a fer-ho. 

Endavant!



2726

RECOMANACIONS PER EVITAR ROBATORIS

al domicili
consells de seguretat

mesures de seguretatmés segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.

Demaneu sempre la identificació al personal de 
l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el 
servei, trucant a la companyia. Desconfieu del 
número de telèfon que us faciliti el possible 
instal·lador.

Recolliu diàriament la correspondència per evitar 
que persones alienes utilitzin les vostres dades 
personals.

Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al 
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu 
encara que sigui per un breu període de temps.

Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i 
comproveu que cap desconegut aprofita per 
entrar-hi.

Comproveu que la porta del garatge queda 
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany 
aprofiti per entrar-hi.

No deixeu les claus en cap amagatall extern al 
domicili.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar 
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums 
interiors o exteriors del domicili.

Si guardeu a casa objectes de valor, cal que 
instal·leu mesures de protecció efectives d’acord 
amb les vostres necessitats.

En cas de robatori, per facilitar la identificació de 
les vostres pertinences és convenient que 
guardeu la seva documentació i tingueu un 
inventari d’objectes amb el número de sèrie, la 
marca i el model.  

  

Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al 
bastiment de la porta (superior, inferior i lateral). 

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

panys i portes

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons. Hi ha forrellats interiors autoblocants 
que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.

Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre 
pis per les bastides o les escales.

accessos

S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil 
accés.
Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de 
verificar els senyals rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar 
la seguretat.

alarma

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
Aviseu persones de confiança de la vostra absència. Demaneu a algú que us 
reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes 
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que 
sou fora de casa.

quan marxeu de vacances
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Som 65 socis!

Uneix-te

Forma part de l’Associació de Veïns i 

col.labora per fer un poble millor i amb 

les més variades activitats

Fes-te soci!



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
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TELÈFONS D’INTERÈS

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS- 
972 693 092

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

HOSPITAL D’OLOT- 972 261 800

CONSULTORI 
ST PRIVAT-
972 693 346

SERVEI 
AMBULÀNCIES-
972 267 652

Oficina St Privat:
TEL: 972 693 260

AJUNTAMENT-
Oficina St Esteve:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326

Cal Monjo
17178 Sant Privat d’en Bas

www.santprivat.org
bustia@santprivat.org


