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Els conceptes i opinions sostinguts
en els articles signats que apareixen al Quadern de Sils no representen necessàriament l’opinió
d’aquesta revista.
Recordem que les pàgines del
Quadern de Sils són obertes a
tothom. Qualsevol persona que vulgui emetre llur opinió o col·laborar
en la revista ha de lliurar els originals a la redacció.
Sempre que sigui possible el
Quadern de Sils procura indicar
l’autoria de les fotografies. En cas
que no s’indiqui s’han d’atribuir a
l’Ajuntament o demanar referències als signants dels articles. En
tots dos casos l’Arxiu Municipal de
Sils en preserva còpia.

Àrees de l’Ajuntament
Nom i cognoms

Càrrec

Regidories

Correu electrònic

Martí Nogué Selva

Alcalde

Règim interior
i urbanisme

alcalde@sils.cat

Juan Andrés Arredondo
Rodríguez

1r Tinent d’alcalde

Hisenda i esports

andreu@sils.cat

Maria José López Ruiz

2a Tinenta d’alcalde

Ensenyament
i comunicació

mjlopez@sils.cat

Juli Garcia Gonell

3r Tinent d’alcalde

Promoció local, cultura i tradicions, medi
ambient

jgarcia@sils.cat

Alberto Miralles Güell

4t Tinent d’alcalde

Via pública, governació amiralles@sils.cat
i participació ciutadana

Mercè
Pascual Fontanils

Regidora

Joventut, serveis soci- mpascual@sils.cat
als, polítiques d’igualtat
i salut

Dolores
Jurado Garcia

Regidora

Obres i serveis,
festes i lleure

ljurado@sils.cat

L’horari d’atenció als ciutadans és a concretar. Si voleu parlar amb algun responsable
i fixar dia i hora per una trobada us hi podeu posar en contacte mitjançant el correu
electrònic o bé trucant a l’Ajuntament de Sils (972 16 80 00).
Grups polítics

Correu electrònic

INDEPENDENTS DE SILS - MES -IDSELVA
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - E

independentsdesils@gmail.com
grupciusils@gmail.com
assembleapuigbo@hotmail.com
esquerrasils@gmail.com
sils.icv.eua@gmail.com
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PARLEM DE LES DEIXALLES?
Les deixalles que generem s’han
de gestionar en llocs adequats.
És una obligació i una necessitat, ja que incideix en la netedat i
imatge de l’espai públic i en la higiene i la salut de tots. No fer-ho
té uns costos econòmics i afecta
la bona convivència.
Si no compartim aquesta responsabilitat tots hi sortim perdent.
Posem-ne uns exemples:
• Les uralites (altament contaminants), la runa i els enderrocs
no poden anar als parcs o als
boscos.
• Els electrodomèstics usats són
molt perillosos pels gasos que
desprenen (compostos químics).
• Els matalassos o els mobles vells
no poden envair les voreres.
• Les nostres mascotes generen
brutícia i en som responsables.
L’abocament de deixalles a les
vies i espais urbans, fet per uns,

degrada la percepció de l’entorn,
que ens afecta a tots.
Eliminem les pràctiques desaprensives i les conductes incíviques dels que embruten l’espai
urbà, que és patrimoni de tots.
La imatge del poble se’n ressent.
Aquestes actituds han de rebre la
crítica i el rebuig social. Els causants identificats han de ser sancionats.
Per motius sanitaris, ecològics,
econòmics, de convivència... evitem la contaminació:
• Visual: Les deixalles o el mobiliari no ens fan sentir bé amb el
nostre entorn ni ens enorgulleix
veure els espais compartits tan
bruts, atenta contra l’autoestima individual i col·lectiva i contra el sentiment de pertinença
al poble i contra la seva imatge
externa.

• I també olfactiva: Les deixalles
i restes orgàniques generen
males olors, que condicionen
el nostre estat d’ànim, la brutícia acumulada no contribueix
al tracte afable entre les persones, sinó que afavoreix la irritabilitat i el mal humor.
(Alerta! Un altre dia parlarem de
la contaminació auditiva: crits,
converses, música...)
CONSELL DE REDACCIÓ

EN RESUM...
• Informa’t sobre els horaris de recollida de
mobiliari i de la deixalleria.
• Compleix amb la recollida selectiva i fes un
bon ús dels contenidors i dels recintes que
els agrupen.
• Respecta els teus conciutadans i l’entorn
comunitari.
• El que no voldries al pati de casa teva,
no ho posis a la vorera, al bosc o al parc
públic.
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QUÈ ESTEM PAGANT?
Tot just fa un any, al Quadern de desembre de
2017, volíem fer arribar un
toc d’alerta a la situació
que en general s’està vivint amb el reciclatge dels residus.
Cap a on anem?
Des de la Generalitat imposen:
• un índex de reciclatge l’any 2020 del
60% i a Sils continuem sense arribar al
30%.
• taxes d’abocament dels residus que pujaran de manera exponencial: del 19€/
tona que es pagava al 2017 es passarà a
pagar 67€/tona l’any 2020.
I a Sils què fem?
• Actualment la taxa del tractament de la
fracció de resta (contenidor gris) està entorn els 82€/tona, si s’aboqués només el
que pertoca es pagarien menys tones.
• La fracció vegetal barrejada amb altres
residus (bruta) és de 105€/tona, si s’aboqués només el que pertoca el preu seria
de 25€/tona i menys tones a pagar ja que
només es pesaria la resta vegetal.

• A aquestes taxes se li ha d’afegir l’impost
de la Generalitat mencionat anteriorment.
Per aquests 2 conceptes (contenidor gris i
vegetal) s’ha pagat durant aquest exercici
220.000€. Us imagineu si s’aboqués tot
de manera correcta quina quantitat de tones i a quin preu es podrien pagar? I si a
més ens retornessin l’import dels residus
que reciclem (paper, envasos i vidres)? Us
imagineu com baixaria el preu de la taxa
d’escombraries?
Si seguim així i amb aquestes despeses al
final com es diu vulgarment “la porqueria
se’ns menjarà”. Per aquest motiu des de
l’equip de govern s’ha acordat canviar el
sistema de recollida de residus per l’anomenat “porta a porta” que entrarà en funcionament el darrer trimestre del proper any,
segons recomanació de NORA. Abans,
però, de la seva implementació s’informarà
detalladament a través de xerrades del seu
procediment i beneficis. Municipis veïns ja
ho han posat en pràctica i en mig any ja s’hi
veuen els resultats, inclús en alguns casos
amb una reducció de 65.000€ en el cost
de les escombraries.

Si en aquests municipis s’ha pogut aplicar
i constatar un bon funcionament, per què
no ha de funcionar a Sils si ens ho proposem entre tots? No ens importen les nostres
butxaques?
Si que cal dir que en un principi s’han de
contemplar les despeses d’implementació
i les campanyes informatives, però estem
segurs que a mig termini aquesta decisió
tindrà la seva recompensa.
La nova Llei Catalana de residus (alguns
dels punts més rellevants)
• Repercussions econòmiques per a aquell
municipi que no assoleixi els objectius
(entre ells arribar al 60% de reciclatge)
• Identificació dels usuaris
• Inspecció de residus per a la detecció i
sanció de males praxis
• Aplicació de criteris de pagament per generació (cadascú pagarà pel que genera)
Lamentem que davant un canvi necessari i
beneficiós per al municipi tant PdCat com
Capgirem votessin en contra.

parlaran d’edificis que ja hauríem de tenir i
que els pobles del voltant han tingut abans
que nosaltres. I ens amagaran la falta de
voluntat d’encarar problemes que ens afecten de manera seriosa. I és que per alguns
la política només és publicitat, tot i que pels
votants no n’hi ha prou amb quatre paraules
boniques a final de mandat. Cal fer balanç.

Ningú és infal·lible, cal autocrítica, i aquest
grup també està treballant per polir el que
podríem fer millor. Si ens mou la voluntat
de canvi i les ganes de fer les coses bé en
benefici dels veïns, en els propers mesos
farem els recordatoris que calguin.
Vénen temps de fer memòria i no tenir memòria de peix.

AL TEU COSTAT!
Independentsdesils@gmail.com

LA MEMÒRIA DELS PEIXOS
Diuen que un peix només recorda els últims segons, i algun estudi parla dels últims
dies. Us pot semblar que això no té res a
veure amb la política municipal, però hi té a
veure molt, sobretot pels mesos que vénen.
Ens prometran coses que ja ens han promès mil vegades, i que no han sabut fer.
Ens vendran rotondes impossibles. Ens

PDECAT SILS

QUADERN
de Sils

Al 2014 un equip humà de nouvinguts a
Sils va crear un grup polític “ERC”, inexistent aleshores a Sils. Lluny de fer política,
l’objectiu principal era un altre: UN PROJECTE DEL POBLE, PER AL POBLE.
Des del nostre equip hem treballat per donar el millor de nosaltres per a la nostre vila.
Contemplant la dificultat d’haver estat amb
un sol regidor, amb minoria dins del govern,
hem assolit la fita de complir el 80% del
nostre programa electoral, punt per punt, o
està ja fet o està en marxa.

Tot i aquest fet, ERC la Selva ha decidit retirar-nos el seu recolzament, per uns fets
basats en falsedats i inexactituds.
Perquè contempleu aquest tarannà excloent, des d’ERC la Selva i sense comptar
amb l’assemblea local d’ERC Sils ni amb els
seus militants ni simpatitzants, han decidit
crear una “marca Blanca” per presentar-se
a les properes eleccions municipals.
Tots i totes del nostre equip estem tranquils
per la tasca realitzada i l’esforç que ens ha
dut a millorar i complir el compromís que
teníem amb la Vila de Sils.
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Encara queda legislatura i feina a fer, no
ens aturarem, fora de sigles, la nostra “sigla” són les persones que viuen i treballen
a Sils. Seguirem junts per tal de poder oferir
un poble més acollidor, on tothom es senti agust i on els serveis estiguin a l’alçada
necessària.
Amb tot això, els nostres valors segueixen
sent: el treball, l’esforç, el compromís, la
responsabilitat i la sinceritat.
Seguim mantenint el nostre esperit republicà i català.
Atentament.
GRUP ERC SILS

6

GRUPS MUNICIPALS

QUADERN
de Sils

102

ARA TOCA APLICAR ELS RESULTATS DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Aquest mes d’octubre passat vam decidir
quines seran les propostes guanyadores
per ser executats a càrrec dels pressupostos municipals del 2019. Varen poder votar
totes les persones majors de 16 anys censades a Sils. Cada persona podia votar fins
a tres propostes. Varen votar 318 persones,
amb un total de 901 vots. Un 6.30% sobre
un cens de 5050. Es un resultat dins els
paràmetres habituals en aquests processos
participatius.
Les propostes guanyadores segons les normes que regien el procés fins a 70.000 €
sons:
• Finalització itinerari que comunica Urbanització King Park amb Sils (23.000 €)
• Zona d’estada a l’entrada de l’Estany
(7.865 €)
• Parc per a gossos (6.720 €)

• Millora dels equipaments del Centre Cívic
(11.260 €)
• Circuit de seguretat vial infantil (6.050 €)
• Fotocopiadora per a la Biblioteca (3.800
€)
• Nous bancs a la Plaça Canigó (3.575 €)
• Espai per colònia de gats a zona verda C/
Avet (4.250 €)
• Nou pas de vianants a l’Avinguda Jaume I
amb C/Antoni Gaudí (Mallorquines) (360
€)
• Reproductor Blue-Ray i complements
(1.815 €)
Podeu trobar tota la informació a la web
participa.sils.cat
Ara toca la execució de les propostes
guanyadores, que serà possible gràcies a
l’aprovació dels pressupostos municipals
del 2019.
Per altre banda, també esta en marxa l’execució de la remodelació del passeig dels
Sants Cosme i Damià, fruit de un altre pro-

Horaris serveis
Deixalleria
Dimecres i divendres de 16 a 18.30 h
Dimecres i divendres de 17 a 19.30 h
(estiu, del 16 de juliol al 16 de setembre)
Dissabtes de 10 a 13 h (tot l’any)
Recollida de trastos 1r dimecres de mes.
Trucar prèviament a NORA: 872 012 018
Barques d’esporga: cementiri i carrers
Pirineus, Gaudí, Tulipa, Manuel de Falla,
Freixe i Av. Catalunya
Transport de viatgers (diari):
Sils - Vallcanera - Les Comes
Anada:
Les Comes
c/ Penyat xamfrà
c/ Comapedrosa
Bar S. Antonio
Entrada Vallcanera
Mallorquines

8.22 h
8.24 h
8.30 h
8.40 h

ALBERT MIRALLES GÜELL
Grup municipal ICV-EUiA

URGÈNCIES
Centre d’Assistència
Primària de Sils

Tornada:
Ajuntament de Sils

12.00 h

Sanitat respon

061

CAP Sils
972 16 84 92
De dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h
Urgències en cap de setmana i festius, de
8.00 a 20.00 h
CAP Santa Coloma de Farners 972 84 30 16
Urgències de nit, de 20.00 a 8.00 h
Per emergències mèdiques
Truqueu al 112 o al 902 11 14 44 (SEM)

8.20 h

cés participatiu, que donarà una nova centralitat a la nostra vila. Canvis en el mobiliari
urbà, en la il·luminació, en les fonts d’aigua
potable, en l’enrajolat del passeig i en un
nou espai tarima-escenari per actuacions o
simplement per jugar o passar l’estona.
Poca cosa mes a afegir. Només agrair les
seves aportacions a totes les persones que
han participat en aquests processos, tant a
les sessions presencials com en la votació
final. Esperem i desitgem que aquest processos marquin un inici, siguin un primer
pas cap una forma de participació més activa de la ciutadania en la gestió municipal.
Caldrà voluntat política per anar fent que
sigui possible, per anar conquerint una
participació més activa i quotidiana de les
associacions, de les entitats i sobre tot de
la ciutadania en les decisions de la política
local.

Per reservar hora
Per internet:
www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
Per telèfon: 902 11 14 44

Recordem a tots els veïns i veïnes que
el Centre d’Assistència Primària de Sils
dóna servei de visites de dilluns a divendres, entre les 8 i les 20 h. Els caps
de setmana i festius també cobreix les
urgències de les 8 a les 20 h.
Només cal anar a Santa Coloma de
Farners en cas d’una urgència nocturna (entre les 20 i les 8 h de l’endemà).
Demanem que no s’efectuïn desplaçaments innecessaris a Santa Coloma perquè això pot repercutir negativament sobre el futur de l’assistència
mèdica a Sils.

ACORDS MUNICIPALS

QUADERN
de Sils

102

7

EXTRACTE D’ACORDS
JGL ordinària núm. 18/2018 (17/9/2018)
Sol·licitud subvenció a la llar d’infants municipal, curs 2017/2018. Exp. 2018/1549
ACORD: Sol·licitar a la Diputació de Girona
una subvenció per a despeses de funcionament de la llar d’infants municipal La Quitxalla pel curs 2017-2018, d’un import total
de 35.875 € corresponent a 52 alumnes
matriculats a diferents jornades i mensualitats.
Acceptació subvenció Del Pla a l’Acció L1
- servei de comptabilitat energètica. Exp.
2018/730
ACORD: Acceptar la subvenció bianual
de 2.124 € concedida per la Diputació de
Girona pel Servei de comptabilitat i gestió energètica, amb número d’expedient
2018/5494.
Contractació del servei Som.nit de Creu
Roja per prevenció del consum de drogues.
Exp. 2018/1595
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Davant la problemàtica existent pel possible
consum de drogues entre el joves, la Taula
de salut per a joves de Sils entre d’altres va
acordar dur a terme una actuació preventiva del consum de drogues dins el marc de
la festa major de Sils, i en concret en el concert que es realitzarà el divendres/dissabte
de la festa que va dirigit específicament al
joves.
Que la pròpia Taula de Salut va valorar diferents propostes per realitzar dita actuació
preventiva, acordant que la millor opció es
aquella proposada per la Creu Roja a saber
del projecte Som.nit, atès que l’Ajuntament
de Sils no disposa dels mitjans humans per
realitzar dita actuació; conseqüentment és
necessari contractar dit servei a la Creu
Roja.
Contractació d’un taller d’aerografia. Exp.
2018/1603
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que es vol dur a terme l’execució d’un mural a la pista coberta de la zona esportiva
de Sils, mural que es vol que realitzin els
joves de Sils, motiu pel qual és necessari

que aquest es formin prèviament per mitjà
d’un curs d’aerografia, a saber de la tècnica
pictòrica necessària per realitzar-lo.
Que l’Ajuntament de Sils no disposa dels
mitjans humans per realitzar dit curs, ja que
el seu personal no té dels coneixement necessaris d’aquesta tècnica pictòrica, l’aerografia, motiu pel qual es necessari contractar el servei d’un taller d’aerografia extern.
Adquisició d’una emissora per la Policia
Local. Exp. 2018/1598
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que la Policia Local de Sils disposava de
dues emissores de xarxa Rescat, per tal
de poder realitzar les seves tasques de forma correcte i efectiva; que una d’aquestes
dues emissores, era una cessió realitzada
per la Generalitat de Catalunya a la Policia
Local de Sils la qual se li ha hagut de retornar per haver finalitzat el període de cessió.
En conseqüència a data d’avui la Policia Local de Sils només disposa d’una emissora
de xarxa Rescat, motiu que fa que el desenvolupament de les seves tasques sigui
menys efectiu i immediat; essent necessària l’adquisició d’una emissora de xarxa
de Rescat, per tal de garantir en qualsevol
moment un servei idoni, efectiu i immediat.
Contractació de la redacció d’una memòria
urbanística per delimitar un àmbit de sòl no
urbanitzable per a usos de lleure públic.
Exp. 2018/1606
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que des d’Alcaldia es considera la possibilitat de crear una zona d’esbarjo i lleure
prop del nucli urbà, en sòl no urbanitzable, per tal de realitzar activitats a l’espai
lliure de lleure, parc d’aventures, activitats
esportives vinculades amb la natura, essent necessària la redacció d’un estudi,
amb una memòria i esquemes gràfics on
s’ha de valorar on es pot dur a terme la
mateixa i quins usos s’hi podrien realitzar,
compatibles amb la qualificació urbanística
de l’àmbit s’ubiqui, previ a la redacció del
Pla especial urbanístic que caldrà redactar
i tramitar per la seva aprovació si finalment
es duu a terme.

JGL ordinària núm. 19/2018 (1/10/2018)
Contractació d’un taller de memòria per a
majors de 65 anys. Exp. 2018/1619
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que per part dels ciutadans majors de 65
anys s’està demandant un taller de memòria per tal d’estimular i treballar el rendiment cognitiu, el qual es creu necessari impartir; dit taller no el pot dur a terme aquest
Ajuntament de forma directe atès que no
disposa dels mitjans humans per realitzar-lo per falta d’especialització dels seus
treballadors, quedant acreditat que la contractació d’un taller de memòria mitjançant
un contracte de serveis és la forma més
idònia i eficient de dur a terme les finalitats
de l’Ajuntament.
Contractació de treballs de pintura viaria.
Exp. 2018/1683
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que l’estat de desgast de la senyalització
viaria horitzontal de determinats punts de
la xarxa viaria de Sils, com a conseqüència
de l’ús de les vies de circulació i el pas del
temps, pot suposar un perill pels conductors i vianants, essent necessari repintar
la senyalització viaria horitzontal existent i
incorporar nova senyalització viaria horitzontal, per garantir la seguretat viaria; que
l’Ajuntament de Sils no disposa ni dels mitjans humans especialitzats ni tècnics per
poder realitzar aquests treballs motiu pel
qual es necessària la seva contractació externa, quedant acreditat que la contractació dels treballs de pintura de la xarxa viaria
mitjançant un contracte d’obra és la forma
més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.
Aprovació definitiva projecte d’obres Pg.
Sants Cosme i Damià. Exp. 2018/1328
ACORD: Aprovar definitivament el Projecte
d’Obres d’arranjament i adequació del Passeig Sts. Cosme i Damià.
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JGL ordinària núm. 20/2018 (15/10/2018)
Contractació de la impressió d’un llibre sobre el futbol a Sils. Exp. 2018/1693
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Que el Sr. Josep Soliva Gispert, veí de Sils,
ha realitzat i conclòs un treball de recerca
titulat “El futbol a Sils”; que el referit treball tracta de la Història de la pràctica del
futbol a la vila de Sils, des del seus inicis
a la dècada de 1920 fins a la dècada de
1970, tenint el mateix un interès cultural i
social general rellevant per Sils, motiu pel
qual s’entén necessària la seva publicació
per part d’aquest Ajuntament; que l’Adjuntament de Sils no disposa ni dels mitjans
humans ni tècnics per dur a terme la publicació del treball de recerca i estudi referit (llibre), a saber de la seva impressió,
motiu pel qual es necessària la seva contractació externa, quedant acreditat que la
contractació de la impressió del referit llibre
mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de l’Ajuntament.
Contractar la maquetació, correcció, impressió de 300 exemplars i la sol·licitud de
l’ISBN del llibre “El futbol a Sils”, a ARTS
GRÀFIQUES CANTALOZELLA, SA per un
import total de 10.145,20 € (inclòs IVA), establint-se un termini màxim d’entrega d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’adjudicació del contracte.
Aprovació inicial projecte actuacions a paviments de vies públiques. Exp. 2018/1807
ACORD: Aprovar inicialment el projecte
d’obres per actuacions a paviments de vies
públiques.

nics ni humans per realitzar aquesta activitat, motiu pel qual és necessària la contractació externa de la mateixa per mitja d’un
contracte de serveis.
Contractar un parc de Nadal d’un parc de
Nadal per realitzar el dia 21 de desembre, a
TIC-TAC Serveis per import total 3.381,95 €
(inclòs IVA).

Aprovació del projecte per la instal·lació
d’una passera a la Riera de Santa Maria
creuant la Riera de Vallcanera, al Veïnat de
la Granota. Exp. 2018/2026
ACORD: Aprovar inicialment el projecte
d’obres per la instal·lació d’una passera a
la Riera Santa Maria creuant la Riera de
Vallcanera, al Veïnat de la Granota.

Contractació de les obres per l’execució
del “Projecte de les obres d’ampliació de
28 nous nínxols al cementiri de Sils”. Expd.
2018/1625
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Es necessària l’execució del projecte, aprovat definitivament, “Projecte d’Obres de
Construcció nínxols Cementiri de Sils” i modificat el mateix, per obtenir nous nínxols al
Cementiri de Sils i garantir les necessitats
dels ciutadans en aquest àmbit, quedant
acreditat que la contractació de l’execució
de les obres referides mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient
de dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.
Contractar l’execució de les obres del
“Projecte d’Obres de Construcció nínxols
Cementiri de Sils”, a AUFACE, SL per un
import total de 20.837,12 € (inclòs IVA), establint-se un termini màxim d’execució del
projecte de 2 mesos a comptar des de la
notificació de l’adjudicació

Aprovació projecte construcció porxo al
parc de les Comes. Exp. 2018/2036
ACORD: Aprovar inicialment el projecte
d’obres per la construcció d’un porxo al
parc de les Comes.

Acceptació subvenció per al foment de la
participació ciutadana - Exp. 2018/367
ACORD: Acceptar la subvenció de 2.962’62 €
concedida per la Diputació de Girona pel
Procés Participatiu del pressupost municipal 2019, amb número d’expedient
3162/2018 i una despesa a justificar de
7.066’40 €.

JGL ordinària núm. 22/2018 (5/11/2018)
JGL ordinària núm. 23/2018 (19/11/2018)
Contractació d’un parc de Nadal per realitzar el dia 21 de desembre
ACORD: Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Es necessària la contractació d’un parc
de nadal per realitzar el dia 21 de desembre de 2018, com a activitat cultural que
s’emmarca dins de les festes nadalenques.
L’ajuntament no disposa ni dels mitjans tèc-

Aprovació bases i convocatòria Carnaval
de Sils 2019. Exp. 2018/1964
ACORD: Aprovar les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per
procediment de concurrència competitiva
en matèria del Carnaval de Sils 2019, amb
el text que figura en l’Annex de la present
Resolució.

Aprovació addenda al conveni de col·
laboració pel desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació Producte
turístic-cultural Vescomtat de Cabrera Exp. 2016/794
ACORD: Aprovar l’addenda al conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de
la Selva i l’Ajuntament de Sils per al desenvolupament de les actuacions conjuntes
de l’Operació Producte turístic–cultural Vescomtat de Cabrera.
Aprovació conveni ACA, Fundació Catalunya la Pedrera i Fundació privada EMYS,
realització actuacions de custòdia fluvial.
Exp. 2018/1998
ACORD: Aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Sils, Fundació Catalunya la Pedrera i Fundació EMYS-recerca i conservació del patrimoni natural- per a la realització
d’actuacions de custòdia fluvial a la riera de
Santa Maria o Sèquia Sils, a l’estany de Sils
i a altres finques compreses a la zona humida de l’estany de Sils, als termes municipals
de Caldes de Malavella, Sils, als termes municipals de Caldes de Malavella, Sils i Maçanet de la Selva.
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Ple ordinari núm. 7 (4/10/2018)
Modificació pressupostària expedient 4/2018 amb càrrec a la resta del romanent de tresoreria de l’exercici 2017 i transferència de
crèdits. Exp. 2018/1670
ACORD: Transferència entre partides
Aplicació
pressupostària

Descripció

2018 01 231 16008

Assistència mèdica farmacèutica

2018 07 336 22706

Protecció i gestió patrimoni històric-artístic

Transferència
partides

Total

20.000,00

6.500,00

13.500,00

8.000,00

8.000,00

0,00

Consignació inicial

2018 15 165 22799

TRAE: Manteniment enllumenat públic

64.608,06

31.000,00

33.608,06

2018 01 011 31000

Interessos de préstecs

19.019,87

9.000,00

10.019,87

2018 04 323 46500

Consell Comarcal: Transport Escolar

16.280,00

1.730,00

14.550,00

2018 15 920 62201

Adaptació i separació sala de plens

15.000,00

15.000,00

0,00

2018 05 492 63900

Renovació pàgina web

7.000,00

7.000,00

0,00

149.907,93

78.230,00

71.677,93

TOTAL DESPESES

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació pressupostària

Descripció

Consignació inicial

Crèdit extraordinari

Total

2018 07 1532 22700

Actuacions paviments vies públiques-2018

0,00

250.000,00

250.000,00

TOTAL DESPESES

0,00

250.000,00

250.000,00

Consignació inicial

Suplement
de crèdit

Total

5.000,00

20.000,00

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

Descripció

2018 15 920 21400

RMC: Material de transport

15.000,00

2018 01 920 21600

RMC: Equip informàtic

44.000,00

2.919,48

46.919,48

2018 01 920 22604

Despeses jurídiques i contencioses

5.000,00

15.000,00

20.000,00
44.336,00

2018 01 920 22706

TRAE: Estudis i treballs tècnics

30.336,00

14.000,00

2018 15 1533 60902

Porxo de Les Comes

21.780,00

1.560,75

23.340,75

2018 08 1723 60900

Construcció passera tres ponts

13.800,00

2.500,00

16.300,00

TOTAL DESPESES

129.916,00

40.980,23

170.896,23

TOTALS DESPESES

129.916,00

290.980,23

420.896,23

Aprovació inicial Ordenança reguladora de
tinença i protecció animals en el terme municipal. Exp. 2018/1308
ACORD: Aprovar inicialment l’Ordenança
reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal.
Modificació Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Sils pel període 2010-2012. General
2018/1643
ACORD: Aprovar el text consensuat per
la Mesa General de Negociació Comuna

número 4/2018, de data 28 de juny de
2018, que recull la modificació del conveni
col·lectiu d’aplicació al personal laboral de
l’Ajuntament de Sils i el contingut literal del
qual és el següent:
“Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Sils per a període 2010-2012.

Ple extraordinari núm. 8 (31/10/2018)
Aprovació inicial memòria valorada estudi
mobilitat sector c. Església i entorns. Exp.
2018/725
ACORD: Aprovar inicialment la Memòria valorada de l’estudi de mobilitat al sector del
carrer Església i entorns.
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CONCURS DE SEGURETAT VIÀRIA
PERE JORDÀ
El passat diumenge 18 de novembre amb
motiu de la celebració del Dia Mundial en
record de les víctimes d’accidents de trànsit
va tenir lloc un any més una nova edició del
Concurs de Seguretat Viària “Pere Jordà”
adreçada a alumnes de Primària i Secundària perquè promoguin una mobilitat segura.
La Priscila Caballero, alumna de 6è de Primària de l’Escola Jacint Verdaguer va ser
una de les guanyadores d’aquesta edició.
Moltes felicitats, Priscila!

VILES FLORIDES 2018
El passat 5 d’octubre va tenir lloc la celebració d’una nova edició del Certament Viles Florides on es va tenir un reconeixement
cap al nostre municipi amb el guardó de 2
flors.
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació
de racons, pobles i ciutats de Catalunya a
través de la planta amb flor.
Aquest moviment vol mostrar i posar en
valor la riquesa natural i paisatgística del
país mitjançant el reconeixement públic de
tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat,
esdevinguin un exemple a seguir.
Més enllà de l’ornamentació de diferents
espais del municipi que propiciïn espais
agradables, Viles Florides té en compte valors com la protecció dels espais verds, la

millora de la qualitat de vida dels veïns, l’estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la conscienciació
social envers les polítiques de sostenibilitat
mediambiental o el desenvolupament de

les economies locals a través de l’atractiu
dels jardins i parcs urbans.
Gràcies als que ho heu fet possible!!!
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RETORN AL MEU CARRER
El diumenge de Festa Major, abans de la
tradicional ballada de sardanes al carrer de
Mallorquines vam gaudir d’una nova activitat de la mà de Tocs de Poesia.
Aquest col·lectiu ens va delectar amb poemes clàssics de la nostra literatura catalana
recitats per ells i per d’altres convidats.
Quina agradable sorpresa per a mi! Aquests
convidats van resultar ser els amics d’infantesa, els germans Josep i Martí Pascual de
Cal Canetes, que havien viscut en aquest
mateix carrer i que per motius familiars
s’havien anat a viure a un altre municipi.
D’això ja feia més de 50 anys!
Retrobaments molt emotius amb antics veïns, anècdotes i al final una nova sorpresa:
En Josep ens delita amb la lectura d’una
poesia dedicada al nostre carrer Mallorquines que em permeto compartir amb tots
vosaltres.
Endavant Josep i Martí i fins l’any que ve
que també us hi esperem!
MARTÍ NOGUÉ I SELVA

Retorn al meu carrer
De vegades, enyoradís com sóc,
tanco els ulls i em perdo encara
en els escenaris d’aquell carrer
de la meva llunyana infància.
Aquell carrer, turó suau,
era ample i allargassat,
amb flors als portals
i aigua frescal a cada pou.
Un llogaret amb veïns i veïnes
i bona gent com enlloc hi ha,
amb nom d’illa i salabror de mar
anomenat carrer Mallorquines.
Cases noves, cases ancestrals
poc o molt arrenglerades,
serpentejant ben suaument,
des de l’inici fins al final.
Des de l’alba fins a l’horabaixa,
els pagesos eixarcolaven la terra
i sembraven les menudes llavors
als camps i als horts del Jonquet.
Al captard tornaven les carretes
al pas lent dels bous cansats,
tot escampant la flaire fresca
del fenc i la userda just dallats.
Les portes de les cases
tothora lliures i esbatanades,
obertes a l’amic i al captaire,
es cloïen només en fosquejar.

I el pare, orfebre de la fusta,
amb aquelles mans deleroses
afaiçonava les eines que aviat
ens durien el fruit assaonat.
Les nits de Reis quina meravella!
Aquell carrer empolsinat,
els mags, anant rere una estrella,
l’encenien amb màgia i felicitat.
Als hiverns, amb els corriols gebrats,
el camí de l’escola es feia llarg.
Ja asseguts en els pupitres,
la ploma lliscava de les mans balbes.
I el mestre de les ulleres fines
i l’esguard tot paternal,
en estranya parla forana,
ens obria els ulls i la ment.
A les llargues nits hivernals,
a l’entorn de les flames crepitants,
hi ressonava encara la tragèdia
d’una guerra entre germans.
Udolava el vent al caire
de la teulada trencadissa,
la pluja percudia els vidres
i el carrer era un abisme de foscor.
A poc a poc, en aquell carrer,
quasi fet a la nostra mida,
els vailets enjogassats
hi obríem els ulls a la vida.

Com sagetes xiscladores,
a la primavera tornaven les orenetes
teixint invisibles camins de llum,
niant sota els ràfecs de les teulades.

Així era el meu carrer,
ben divers i ben variat,
només li faltava un campanar
per semblar un poble de veritat.

Apareixia, solemne, l’esmolet
amb el seu xiulet estrepitós,
i exultàvem els infants
mentre afilava tisores i tallants.

I si em perdo, al cap dels anys,
i endebades em cerqueu
per paratges i viaranys,
només al meu carrer, em trobareu.

El drapaire, ja vell i cansat
s’anunciava a cop de cornetí,
i per poca xavalla, arreplegava
andròmines, roba i ferralla.

JOSEP PASCUAL
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LA PROBLEMÀTICA DE L’AIGUA
AL NUCLI DE SILS I MALLORQUINES
Els darrers dies estem patint un problema
amb la potabilitat de l’aigua al nucli de Sils i
de Mallorquines.
Des de l’Equip de Govern volem continuar informant-vos del que ha passat i de les
gestions que s’estan realitzant per tal de solucionar aquesta problemàtica.
• En una analítica rutinària es van trobar
“traces” d’un determinat pesticida (Metolaclor, producte homologat i del qual
n’està permesa la utilització).
• Seguidament es va realitzar una anàlisi específica que confirma la presència
d’aquest plaguicida per sobre dels valors
guia establerts pel RD 140/2003 (0,1 µg/l
molt per sota del valor guia que estableixen diferents organismes internacionals
com la OMS que estableix 10µg/l, el Health Canada 50µg/l, o Guies del Govern
d’Austràlia 300µg/l. El Metolaclor és un
plaguicida d’ús habitual com a herbicida
selectiu pre-emergència, la presència del
qual a l’aigua de subministrament és indicadora d’una possible contaminació de
l’aigua de captació de tipus agropecuari,
que pot ser puntual o difusa per aplicació
de productes fitosanitaris.
• Es realitza una contra-anàlisi tornant a
obtenir una confirmació de presència
d’aquest producte.
• L’empesa concessionària transmet la informació a l’Agència Catalana de la Salut
de la Generalitat i aquesta dictamina que
no és apta pel consum humà comunicant-ho a l’Ajuntament el qual elabora
un primer Ban informatiu amb una nota
explicativa que és difosa pels espais municipals, comerços i xarxes socials per a
fer-ho arribar a la població.
El protocol estableix que “mentre no
s’adoptin mesures correctores o les dades
del seguiment no posin clarament de manifest que s’ha corregit l’incompliment en
base al principi de prevenció del risc, s’ha
d’informar als usuaris sobre la qualificació
de l’aigua com a no apta, recomanant-los

que, de manera habitual, no la utilitzin per
a ús de boca, tot i que el seu consum esporàdic no suposa cap risc per a la salut.
L’aigua es pot utilitzar per a dutxar-se rentar
la robar o rentar els estris de cuina, sense
cap risc per a la salut.”
• S’adopta com a mesura correctora servir
aigua embotellada a tots els centres educatius del municipi.
• Segons l’Agència Catalana de la Salut
sembla que serà una problemàtica puntual i es protocol·litza un anàlisi detallat
setmanal per comprovar l’evolució del
producte i poder prendre decisions.
• Paral·lelament es contacta amb l’empresa concessionària per a que faci uns
estudi valorat dels que caldria fer per a
la solució del problema si la concentració d’aquest producte persisteix en el
temps, donant com a solució la instal·
lació d’un dipòsit amb filtres de carboni
actiu amb un cost aproximat de 125.000
€ i uns 25.000 €/anuals de manteniment
d’aquests filtres
• Es contempla aquesta partida als pressupostos que van ser aprovats a finals de
novembre.
• Es realitzen gestions per a ubicar aquest
dipòsit en dos indrets que resulten idonis
per a llur instal·lació (una parcel·la privada a Sils o al costat del dipòsit d’aigua
que seria terme de Riudarenes)
• Es realitzen gestions amb els pagesos
que conreen els camps de l’entorn als
pous per saber si utilitzen aquests productes, així com amb una empresa especialitzada per a buscar alternatives a
aquests productes.
• Es contacta amb la UdG per a fer un estudi geohidralògic dels entorns dels pous
per a analitzar les possibles vies de filtració.
• Es contacta amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat per tal que in-

vestiguin i analitzin l’estructura dels terrenys de l’entorn dels pous per a buscar
els orígens de les possibles fonts de contaminació.
• Es realitzen gestions amb l’ACA per tal
de buscar subvencions que esmorteeixin
els cost dels dipòsits de carboni actiu si
finalment aquests s’han d’instal·lar. Inicialment hi ha el compromís gairebé garantit d’aportar el 50% del seu cost. Explorarem també altres vies de subvenció a
través de la Diputació de Girona.
• S’encarrega un estudi a l’ACA per a establir perímetres de protecció a l’entorn
dels pous per tal que no es pugui fer ús
d’aquest plaguicida al seu entorn. Recordem però que aquests terrenys estan just
al límit del nostre terme municipal estenent-se pel terme de Maçanet, fet que
dificulta establir una prohibició del producte des del nostre planejament i s’han
de fer gestions per a que la Generalitat ho
faci a nivell supramunicipal per a prevenir
noves incidències.
A finals de novembre les analítiques indicaven que els nivells persistien per sobre
dels valors guies possiblement perquè les
intenses pluges faciliten la seva filtració, en
comptes de de diluir el producte.
Des de l’Ajuntament continuarem donant
tota la informació fins que les dades del
seguiment no estableixin que s’ha corregit
aquesta anomalia i, en tot cas, l’adopció de
mesures o solucions.
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25N DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El passat diumenge dia 25 de novembre va
tenir lloc la commemoració del Dia Internacional contra la violència de gènere.
Fugint de formats d’anys anteriors i coincidint la jornada amb el cap de setmana,
dins de l’acte es va procedir inicialment a
la lectura del Manifest a càrrec de la Regidoria de Benestar Social Mercè Pascual i
tot seguit s’inicià una caminada pel nostre
entorn.

TROBADA A ENSENYAMENT
El mes d’octubre les direccions dels centres
d’Educació Primària i l’Ajuntament es van
reunir amb el nou Delegat Territorial d’Ensenyament a Girona.
L’objectiu d’aquesta reunió va ser exposar la
realitat educativa del nostre municipi per tal
de sol·licitar els recursos tant de personal
com d’infraestructures necessaris que garanteixin els projectes educatius d’ambdós
centres.

Els temes tractats van ser el següents:
• la planificació de les incorporacions de la
matrícula viva al curs actual de P3 ja que
en perdre una línia l’atenció a l’alumnat
queda afectada.
• la dotació de recursos (TEI, vetlladores,
professorat) per tal de garantir i millorar
l’atenció i preservar el projecte educatiu
a ambdós centres.

• la demanda d’infraestructures (pista esportiva a l’Estany i manteniment de l’existent a l’escola Jacint Verdaguer)
• la reiteració de la demanda d’edificació
dels dos centres que actualment estan
en mòduls prefabricats (Escola Els Estanys i Institut de Sils).
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ACTUACIONS AL MUNICIPI
SILS-MALLORQUINES

KING PARK

• Adequació del tram del camí que transcorre des de la sortida de la Urbanització
Mallorquines fins l’entrada als Estanys.
D’aquesta manera es pot fer el recorregut
a peu amb més seguretat ja que no hi ha
necessitat d’envair la calçada.

• Reparació de les tapes de clavegueram.

• Condicionament de la senyalització horitzontal de Vallcanera.

• Reparació de clavegueres.

VALLCANERA-LES COMES
• Adequació
Municipal
normativa
adequar la
ja existent.

i millora de l’accés al Parc
de Les Comes segons
d‘accessibilitat que exigia
pendent de la rampa d’accés
• Reparació esllavissada.

• Treballs de poda al Passeig i zones enjardinades del municipi.

LA DECORACIÓ DE LA PISTA COBERTA
La pista coberta llueix nova decoració. Això
es deu a les tasques portades a terme pels
nois i noies del taller d’aerografia. Aquest
taller, adreçat al jovent del nostre municipi,
tenia com a objectiu continuar la formació
en aquesta tècnica artística i, alhora, donar
color a les parets interiors I exteriors de la
pista coberta de la zona esportiva
Els joves, amb la Teresa Carbonell al capdavant, mitjançant diferents sessions han
aerografiat aquests espais que han quedat
adornats amb escenes i motius relacionats
amb diferents disciplines esportives.
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CÀSTIG O MESURES ALTERNATIVES?
L’Ajuntament de Sils ha signat un conveni
amb el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació de
mesures alternatives a persones menors
d’edat.
L’objecte d’aquest conveni és establir els
termes de la col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Sils
per aconseguir que les persones menors
d’edat (empadronades en aquest municipi), denunciades per consum o tinença de
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques a la via pública, establiments i transports col·lectius, puguin optar
per acollir-se a una mesura educativa com
a alternativa a la sanció administrativa.
El procediment previst en aquest conveni
és d’aplicació als menors d’edat, majors de
14 anys i menors de 18 anys denunciats
per aquestes conductes assumeixin les seves accions, reconeguin els fets comesos
i acceptin la realització d’una tasca socioeducativa.
Aquesta tasca té dues vessants, d’una banda, que sigui en benefici del propi individu,
incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i personal en
el seu procés educatiu i, d’altra banda, que
sigui en benefici de tota la comunitat, en la
mesura que pot comportar una disminució
dels riscos que aquestes conductes causen
per a la seguretat ciutadana.
A aquests efectes s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels
comandaments i agents de la Policia de la
Generalitat–Mossos d’Esquadra (PG-ME)
i de la Policia Local de Sils, així com dels
responsables i tècnics dels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Sils i dels serveis jurídics

del Servei d’Administració de la Regió Policial de Girona, en relació amb les denúncies esteses a persones menors d’edat per a
aquest tipus d’infracció i el circuit des de la
confecció de la denúncia fins a l’acceptació
de la realització de la mesura educativa seria el següent:
La patrulla de la PG-ME o de la Policia Local identifica la persona menor d’edat presumptament infractora. Els agents valoren,
en funció de les circumstàncies concurrents, la necessitat de traslladar aquesta
persona a dependències policials o al seu
domicili contactant amb els pares per a informar-los de la infracció presumptament
comesa per la persona menor d’edat, de
l’eventual sanció econòmica que comporta
el fet comès i de la possibilitat de realitzar
una acció educativa.
En el cas que la persona s’aculli a la realització de la mesura educativa, s’inicia el
procediment administratiu emplenant primerament el document “Oferiment al menor d’acolliment a una mesura educativa
alternativa a la incoació d’un procediment
sancionador per infracció de l’art. 36.16
Llei orgànica 4/2015” i se’n fan dues còpies: l’original d’aquest document s’adjunta a
l’acta de denúncia estesa i es remet a l’Àrea
Bàsica Policial de la Selva Interior (ABP
Selva Interior); la primera de les còpies es
deriva als Serveis Socials de l’Ajuntament
de Sils, adjuntant-hi una fotocòpia de l’acta de denúncia estesa; i la segona es lliura
al pare, mare o tutor de la persona menor
d’edat. En les situacions en què correspon
la confecció d’una acta d’acompanyament
de menor (A35), també es tramet una fotocòpia d’aquesta acta als Serveis Socials
municipals.

En segon terme els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sils redacten el “Full de
compromís” on s’especificarà en què consistirà la mesura que es durà a terme les
quals poden consistir tant en la participació
en tallers sobre hàbits saludables i consum,
organitzats pels Serveis Socials com en
qualsevol altre taller o activitat que es consideri educativa.
El personal tècnic dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sils serà l’encarregat de
presentar a la persona menor d’edat la tasca educativa i l’educador social farà el seguiment del procés amb entrevistes amb el
propi individu i la seva família mentre duri
aquesta tasca.
A la seva finalització l’educador social valorarà si s’ha acomplert o no la tasca educativa, i emetrà l’“Informe de tancament”, que
serà tramés a l’ABP Selva Interior i se’n farà
arribar una còpia als pares o tutors de la
persona menor d’edat.
Tant si la persona menor d’edat ha acomplert satisfactòriament l’activitat socioeducativa com si no l’ha acomplert satisfactòriament, des de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sils es trametrà “l’Informe
de tancament” a l’ABP Selva Interior, comunicant aquesta circumstància als serveis jurídics del Servei d’Administració de la Regió
Policial de Girona per tal d’incoar, si escau,
l’expedient sancionador oportú.
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CONVENI DE CUSTÒDIA
A L’ESTANY DE SILS
Ahir va tenir lloc la signatura del conveni de
custòdia fluvial dels Estanys de Sils entre
l’ACA, la Fundació Catalunya La Pedrera,
La Fundació Emys i l’Ajuntament que afectarà a gairebé 30 hectàrees.
Aquest conveni, que tindrà una durada de
quatre anys, sorgeix de la necessitat de posar en comú els criteris sobre la protecció,
millores i intervencions que calen fer en
aquest entorn natural. Per aquest motiu,
l’Ajuntament de Sils va encarregar al Consell Comarcal de La Selva un estudi sobre
les actuacions permanents que seria necessari posar en marxa i el resultat ha servit
com a guió per a elaborar aquest conveni.
Recordem que, tot i que l’Ajuntament no
té la titularitat de les parcel·les, en diverses ocasions n’ha fet alguna actuació, per
a la qual cosa ha requerit l’autorització d’altres departaments. Aquests fets entorpien
i retardaven l’eficiència en la resolució de
les tasques, alhora que es feia palès una
realitat contradictòria, ja que els criteris de
manteniment dels diferents propietaris en
moltes ocasions eren oposats.
D’aquesta manera, amb aquest conveni,
s’ha aconseguit definir les línies d’actuació
per al manteniment i la recuperació de la
riquesa biològica d’una de les zones humides més interessants de Catalunya, de gran
importància per la seva diversitat d’herpetofauna i avifauna.
El conveni es focalitza en l’Estany de Sils
(12 hectàrees), la riera de Santa Maria i la
sèquia de Sils (7 quilòmetres), així com en

diverses finques adjacents, algunes de les
quals són propietat de la Fundació Catalunya La Pedrera (amb un total de 14 hectàrees) així com en unes 20 finques amb
contractes privats de custòdia que estan a
la zona humida de Sils.
Les accions que contemplen aquest acord
s’iniciaran amb l’anàlisi i la diagnosi de l’estat del medi i, a partir d’aquí, es definiran
les accions i actuacions de conservació a
desenvolupar. Els objectius generals de

l’acord se centren en la recuperació i millora dels diferents hàbitats, de la heterogeneïtat, dels processos ecològics i de la biodiversitat dels espais naturals. També el que
es procura amb aquestes mesures és fomentar el coneixement, la recerca i la sensibilització dels ciutadans envers la natura
en els espais naturals inclosos al conveni.
A més, amb el conveni subscrit es definiran
accions d’educació ambiental.
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RESULTATS DELS
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS
Les propostes que han esdevingut guanyadores d’aquest primer procés participatiu
han estat les següents:
• Finalització de l’itinerari que comunica
King Park amb Sils, amb la neteja i creació de l’itinerari i instal·lació d’una passera

Diumenge 21 d’octubre es va cloure la fase
de votació final dels primers pressupostos
participatius de l’Ajuntament de Sils amb
un participació global de 284 persones el
que suposa el 5,66 % de la població amb
dret a vot, majors de 16 anys empadronats,
que han emès un total de 804 vots.
Amb els seus vots, els silencs i silenques
que podien votar fins a un màxim de 3 opcions han definit 10 de les 15 propostes
que havien arribat a la fase final de votació,
les quals ascendeixen fins a un muntant
de 68.695 € dins dels 70.000 € destinats i
s’hauran d’incloure i executar durant l’exercici pressupostari del 2019.

• Zona d’estada a l’entrada de l’Estany de
Sils, 7.865 €, adequació amb taules i
bancs que facilitin una àrea pic nic fora
de la zona protegida de l’Estany i prop de
l’àrea d’autocaravanes
• Parc per a gossos, habilitació de l’espai i
instal·lació d’elements agility
• Millora d’equipaments al C.Cívic (11 ordinadors, 6 làmpades, 2 taules, 12 cadires
i 1 scanner)
• Circuit de seguretat vial infantil que permetrà desenvolupar-hi formació vial per
a infants
• Fotocopiadora per a la Biblioteca, d’ús
autònom i amb moneder
• Nous bancs a la Plaça Canigó
• Espai per a colònia de gats a la zona verda del C/Avet, habilitació d’un espai destinat a gestionar i controlar la colònia de
gats existent.

• Nou pas de vianants a l’Avda Jaume I –
C/ A. Gaudí
• Reproductor Blue-Ray i complements
(50 ulleres 3D) a La Laguna
Les 5 propostes restants, atenent les bases
del propi procés de participació, han estat
descartades per sobrepassar l’import màxim dels 70.000 € tot i que algunes d’elles
tenien més número de vots que alguna que
ha pogut ser considerada.
Amb la votació final i la posterior previsió
i execució d’aquestes 10 propostes guanyadores dins l’exercici pressupostari del
2019, es clou aquesta primera experiència
d’aprofundiment democràtic al municipi,
que va començar el d’abril amb un període
de tres setmanes de recollida de propostes
en matèria d’inversions. De les 121 iniciatives presentades pels ciutadans, grups
i entitats, un total de 20 van ser considerades vàlides tècnicament i accediren a la
següent fase, el taller de priorització, una
jornada oberta de valoració d’on va sorgir
la selecció de 15 propostes. La recta final
han estat tres setmanes de votació –de l’1
al 21 d’octubre– on els ciutadans ja bé en
línia o presencialment mitjançant les urnes
distribuïdes a diferents espais municipals
han pogut definir aquelles propostes que
s’inclouran als propers pressupostos.
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COMIAT DE LA JUTGESSA DE PAU
Voldria aprofitar aquest espai del Quadern
de Sils per acomiadar-me de tots vosaltres
i de la meva tasca que com a Jutgessa de
Pau he exercit durant quatre anys. Sóc
d’aquestes persones que opino que, sempre que es tingui ocasió de col·laborar amb
el poble, és bo i és un luxe, perquè el poble el fem entre tots. Ara bé també penso,
que s’ha de servir al poble i als silencs un
temps prudencial, per això estic il·lusionada
amb la incorporació de la nova Jutgessa de
Pau Dolors Turon perquè estic segura que
exercirà aquest càrrec amb tota l’eficàcia i
l’eficiència necessària. És una gran persona, amb grans valors humans. Igualment
dono la benvinguda al suplent Juan Carlos
Blázquez que de ben segur podrà ajudar i
col·laborar en tot el que se’l requereixi. Estic
convençuda que tant l’un com l’altre, practicaran aquesta labor amb il·lusió i plena
dedicació. Em sento satisfeta de deixar el
càrrec en tan bones mans. Felicitats!!

I com no? No vull ni puc, acomiadar-me d’
aquesta etapa, sense fer públic l’agraïment,
ajuda més sincera i el temps compartit amb
la Secretària del Registre Civil, Dolors Palmada, gran persona, treballadora i sempre
disposada a ajudar i amb un somriure sempre, com a carta de presentació. Dolors,
quants casaments hem fet aquests últims
quatre anys? Ha estat una etapa molt enriquidora al teu costat. Gràcies per tot!
I a tu, Mònica Casadellà, Secretària del Jutjat de Pau, també vull donar-te les gràcies.
Hem compartit pocs moments, però tots
bons!
I a vosaltres, silencs, que sempre i en tot
moment m’heu demostrat el vostre suport i
recolzament en la meva tasca de Jutgessa
i la il·lusió que em transmetíeu sempre que
havia de fer-vos alguna gestió. Us ho agrairé
infinitament!
Fins sempre!
NEUS GENÉ MASSUET

BENVINGUDA
En aquesta nova etapa de la meva
vida, jubilada, però encara amb energia i ganes d’aprendre, vaig pensar que
presentar-me a Jutgessa de Pau era
una bona manera de col·laborar i fer
més poble.
Així, el passat 15 de novembre vaig
prendre possessió del càrrec. Amb
aquest nomenament em poso a disposició de tots vosaltres, veïns i veïnes de
Sils, per donar suport i ajut amb tot allò
que pugui o sigui de la meva competència.
DOLORS TURON GUIBAS

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2018
El passat divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre van tornar a participar
una bona colla de voluntaris/es al gran Recapte d’Aliments que s’organitzava a molts
supermercats de tot Catalunya i en el qual
hi participaven milers de voluntaris d’arreu
del país. Aquesta vegada, igual que en edicions passades, també hi van participar

molts alumnes voluntaris/es dels centres
educatius de Sils així com persones adultes
del nostre municipi.
El total recaptat als dos supermercats participants (Consum i Spar de Sils) va ser de
2.453 Kg. Per la seva banda, el total d’aliments recollits als centres educatius de Sils
va ser de 391 kg.

Així doncs, el total d’aliments recaptat al
nostre municipi fou de 2.844 Kg. i a tot Catalunya va superar els 4,5 milions de quilos!
Moltes gràcies a tots els infants, joves i
adults que ho vàreu fer possible així com
a l’Ajuntament de Sils pel seu suport i col·
laboració.
CÀRITES I COMUNITATS EDUCATIVES DE SILS
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VIATGE D’ESTIU 2018 DE L’ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS I PENSIONISTES DE SILS
La setmana del 18 al 24 de setembre un
grup de jubilats de Sils, va iniciar l’excursió
anual, cap al País Basc, Navarra, Sud de
França i Logroño. Disposats com sempre a
passar-s’ho d’allò més bé.
La primera parada fou esmorzar i començament de tertúlies. Més tard dinar, més tertúlia i gresca. Parada a mitja tarda per fer
un cafetó i finalment arribada a Pamplona a
l’Hotel Maissonnave, que com sempre és un
hotel cèntric, per d’aquesta manera, tenir-ho
tot al nostre abast. I per no perdre el costum, un grup de la colla, havent sopat, es va
disposar a fer una passejada per prendre el
primer contacte amb la ciutat.
Què podem dir de Pamplona? Una ciutat
oberta i cosmopolita, reconeguda a nivell
mundial entre d’altres coses, per les seves
Festes de Sant Fermin i, atès que l’hotel estava situat en un carrer al costat del famós
recorregut, no podíem marxar de la ciutat
sense fer l’itinerari del “encierro” des de “los
corrales” fins a la plaça de braus.
Cada dia havent esmorzat començaven les
excursions i sortides de rigor. Un matí, en
començar la sortida i quan tots havíem pujat
al bus, varem tenir la grata sorpresa de trobar-nos amb l’aparició d’un grup de “Chis-

tularis” fent el “pasa calles” tocant la Diana
–aquells dies casualment, eren les Festes
dels San Fermines Chicos– Una agradable
sorpresa i tot un luxe pels nostres ulls!
Aquests dies vàrem visitar també Sant Sebastián, una ciutat turística per excel·lència.
Vam pujar al Monte Igueldo, el barri vell, i
vàrem fer una panoràmica de San Sebastian
i un recorregut per la ciutat.
Biarritz, caracteritzat per les seves cases
senyorials, fou famosa des que Eugenia de
Montijo, esposa de Napoleón III, li va donar més “glamour” a la població i on s’hi va
construir un Palau. Avui dia es una de les
poblacions on els “surferos” realitzen les seves competicions més esperades. Sant Jean
de Luz, Hondarrabía i el seu meravellós casc
fortificat.
Una altra sortida fou la visita a la ciutat de
Bilbao, on varem poder fruir dels exteriors
del museu Guggenheim i detectar el gran
canvi que la ciutat ha experimentat al voltant
de la ria.
Guetaria que ens transportava a determinades seqüències de la pel·lícula “Ocho apellidos vascos”
Vàrem visitar també, el majestuós Santuari
de Loyola, i la casa Fortaleza del s.vx, on

va néixer i viure molt temps Sant Ignacio de
Loyola.
Una tarda després de dinar, vàrem visitar la
Casa de Juntas de Guernica, on han jurat
els Fueros diferents reis. Molts de nosaltres
varem aprofitar per fer-nos aquí una foto en
el famós arbre de Guernica, que representa
les llibertats tradicionals vasques.
Finalment varem visitar Logroño, ciutat acollidora, que ha crescut considerablement en
les últimes dècades. És un pas important
del Camino de Santiago, per això té meravellosos monuments al Peregrí. Es va visitar la
seva Catedral, l’Església de Santiago, l’Espolón amb la majestuosa estàtua eqüestre de
Espartero i el seu palau. Anar a Logroño i no
visitar el famós carrer Laurel, (La Senda de
los elefantes) es com deixar la visita a mitges. Per tant, vàrem fer aquest recorregut,
assaborint els seus bons vins riojanos, “pimientos del piquillo”, xoriços, tapes de tot tipus
i sabors, espàrrecs i caramels .
I per tot això i més, aquest viatge ens va
transportar tot tipus de sensacions, totes
elles irrepetibles. Gràcies a totes i tots per
acompanyar-nos en aquest viatge de la vida.
I... Fins a la propera, que desitgem puguem
ser els mateixos i molts més !!!
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4a MOSTRA DE TEATRE
“LLUÍS LLADÓ CASELLAS”
Durant els quatre diumenges del passat mes
d’octubre va tenir lloc a la sala La Laguna la
representació de la quarta Mostra de Teatre
Amateur Lluis Lladó i Casellas a càrrec de les
companyies Teatre Centre d’Arbúcies Teatre
Cassanenc, Traspunt de Caldes de Malavella
i La Laguna Teatre de Sils.
Un any més, la nostra Mostra va servir de
punt de trobada i plataforma perquè els
diferents grups mostressin els seus excel·
lents treballs, constatant que el teatre amateur de les nostres contrades es troba en
immillorable estat de forma. I de manera
particular, caldria destacar l’actuació del
grup local, que amb l’aposta que va fer per
un teatre modern i dinàmic va saber mantenir l’atenció i alhora divertir al públic assistent.
Pel que fa a l’assistència de públic, la mostra ha mantingut xifres molt acceptables,
amb una mitjana de 72 espectadors per
actuació, tot i les interferències provocades
per altres activitats coincidents en horari.

En definitiva, el balanç és més que positiu,
i no ens queda més que donar altre cop les
GRÀCIES a tots i totes que d’una manera o
altre heu fet possible una programació estable de teatre a Sils. És un èxit col·lectiu que

ens esperona a seguir i ens convida a animar-vos a col·laborar amb la de l’any vinent.
L’espectacle ha de continuar.
JOSE L. IZQUIERDO
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11a EDICIÓ DE LA
TROBADA GEGANTERA DE LA SELVA
Sils va acollir el diumenge 21 d’octubre l’XI Trobada Gegantera de la Selva. Tretze colles provinents de diferents indrets
de la comarca van omplir els carrers del municipi amb gegants, capgrossos i grallers. La jornada es va iniciar amb la
tradicional plantada que tingué lloc al passeig dels Sants
Cosme i Damià.
Les colles d’Anglès, Arbúcies, Breda, Caldes de Malavella,
Hostalric, La Cellera, Lloret, Maçanet, Sant Hilari, Riudarenes, Can Fornaca, Vidreres i Tordera van col·locar els seus
gegants davant de l’Ajuntament. A continuació es va donar
pas al cercavila pels carrers de Sils.
Enguany l’Esbart Dansaire El Cabirol ha estat l’amfitrió de
la Trobada. Creat el 1998, amb els anys l’Esbart ha anat
evolucionant i ha acabat substituint la dansa pel ball de
bastons. Actualment, El Cabirol està format per una vintena
de membres, i tot i no tenir gegants l’organització de la XI
Trobada Gegantera de la Selva suposa tot un reconeixement
a la seva tasca.
Un cop finalitzat la cercavila les colles es van aplegar a la
plaça dels Esports tot formant una rotllana. Abans de donar
pas a “La dansa de la Selva”, es va fer el tradicional traspàs
del penó. La Cellera de Ter ha passat el testimoni a l’Esbart
Dansaire El Cabirol. A continuació els gegants van ballar “La
dansa de la Selva”. Des de la primera Trobada Gegantera de
la Selva fa onze anys celebrada a Santa Coloma de Farners,
el ball suposa el colofó de la jornada. Es tracta d’una dansa
circular inspirada en un dels elements més característics de
la comarca: l’aigua.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, l’alcalde de Sils, Martí Nogué, i el president de Colles
Geganteres de comarques gironines, Jordi Segura, van fer
entrega d’un petit record commemoratiu de la Trobada. La
valoració d’aquesta onzena edició va ser molt positiva.
Un dinar de germanor al pavelló municipal de Sils va posar
el punt i final a l’XI Trobada Gegantera de la Selva.
La propera edició es celebrarà a Riudarenes.
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COMENÇA EL PROJECTE NUCLI JOVE
A L’INSTITUT DE SILS
Sota el nom de Nucli Jove es recullen una
sèrie de tallers per als instituts de secundària per treballar habilitats psicosocials amb
joves. Aquest és un projecte de l’Oficina
Jove de la Selva per tal que les persones joves desenvolupin capacitats i habilitats que
els facilitin la construcció i l’aprofitament
d’oportunitats. D’entre aquesta oferta de
tallers, durant el mes de novembre es faran
sis tallers sobre sexualitat amb l’alumnat de
3r d’ESO de l’Institut de Sils: tres tallers per
a noies i tres tallers per a nois. La finalitat
d’aquestes sessions és oferir una vivència
positiva del moment vital en què es troben

els i les joves en relació a la sexualitat, facilitant informació sobre sexualitat i un espai
de reflexió i autoconeixement, on atendre
dubtes i preocupacions en un context respectuós.
En els tallers, es tracten temes com el cicle
menstrual, els mètodes anticonceptius, les
malalties de transmissió sexual... I sobretot
es posa èmfasi en el component relacional
de la sexualitat, entenent la sexualitat com
un exercici lliure que requereix el respecte
cap a un/a mateix/a i caps als altres.
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LA DANSA COM A EINA SOCIOEDUCATIVA
El mes d’octubre s’han iniciat a Sils dos tallers de danses urbanes i contemporànies:
un adreçat a joves i l’altre a persones adultes. Es tracta d’una iniciativa innovadora de
mediació educativa a partir de les estratègies artístiques. Prenent l’art com a motor, i
particularment els moviments i les expressions corporals, es treballen necessitats
i inquietuds socioeducatives. En aquests
tallers, la pedagogia de la dansa s’orienta a
la millora de la relació entre cos, emocions
i consciència personal i social, des d’una
mirada global i comuna que contribueix a
l’autoconeixement i apoderament de les
persones participants.
El taller consta de 10 sessions amb un grup
de joves i 10 sessions amb un grup d’adultes, que es duen a terme al Centre Cívic de
Sils. En aquestes sessions, es treballa la
comunicació, l’expressivitat i la comprensió, amb l’objectiu que les persones participants tinguin més seguretat personal, millors possibilitats d’actuació en el dia a dia i
una òptima responsabilitat envers ells mateixos i els altres. Durant les 10 sessions, es
du a terme un procés creatiu amb els participants. Es va fer un taller obert a l’institut
perquè les persones joves poguessin provar l’activitat i decidir si s’apuntaven al taller.
Finalment, el grup de joves està format per
14 persones inscrites i el grup d’adultes per
7 persones. El projecte inclou també una
jornada de formació per a professionals de
l’educació, sobre les potencialitats de l’art i
la dansa en la intervenció socioeducativa.
També es farà, el proper dia 20 de desembre, una mostra on es presentarà el treball realitzat pel grup regular dels tallers.
Els tallers van a càrrec de Sandra Jurado,
pedagoga i ballarina, creadora del projecte
Median T La Danza.
Aquest projecte sorgeix de la Taula de
Benestar i Comunitat, que reuneix diversos agents de Sils i altres municipis amb
l’objectiu de fer un treball comunitari per al
benestar de la ciutadania, i és subvencionat
per Dipsalut.
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BUTLLETÍ DE NOVETATS HIVERN 2018
NOVETATS ADULTS
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ

NOVETATS ADULTS
FICCIÓ

NOVETATS INFANTILS
0 A 3 ANYS · PETITS LECTORS

• Música y matemáticas / Javier Arbonés,
Pablo Milrud

• La Mort de Guernica / Paul Preston (còmic)

• Escolta i descobreix els sons dels vehicles
/ Linött

• Las Leyes del Serengeti: cómo funciona
la vida y por qué es importante saberlo /
Sean B. Carroll

• Águilas en guerra / Ben Kane

• La Guerra no té cara de dona / Svetlana
Aleksiévitx

• No es mío / Susi Fox
• La Ciudad / Luis Zueco
• Muerte en Blackheath / Anne Perry
• Las Raíces del ángel / Lucinda Riley

• No hi ha res tan terrible: la filosofia dels
més forts i feliços / Rafael Santandreu

• El Dia que Barcelona va morir / Enric Calpena

• Naturalment atractius: cosmètica ecològica, veggie i sostenible feta a casa / Josefina Llargués

• Els Coloms de la Boqueria / Jordi Basté

• Espiritistes i lliurepensadores: dones pioneres en la lluita pels drets civils / Dolors
Marín

• Oscura noche salvaje / Christina Lauren

• Biografia del silenci: breu assaig sobre
meditació / Pablo d’Ors
• 17 mujeres Premios Nobel de ciencias /
Hélène Merle-Béral
• El Terratrèmol silenciós: relleu generacional i transformació del comportament
electoral a Catalunya / Oriol Bartomeus
• Cómo ganamos el proceso y perdimos la
República: una crónica de la crisis de Estado desde dentro y desde fuera / Josep
Martí
• Plantes remeires: guia terapèutica / Anna
Escalé Besa, Pau Cardellach Lliso

• ¿Y a ti qué te importa? / Megan Maxwell
• Sabotaje / Arturo Pérez-Reverte
• Los Jardines de la luna: Malaz, el libro de
los caídos-I / Steven Erikson

• Crea la teva aventura amb Arlet la princesa / Marie Morey
• Fades, sirenes i princeses / Svetlana Peskin
• La Ciutat / Susana Hoslet Barrios
• La Casa / Susana Hoslet Barrios
• No vull anar a dormir / Teresa Blanch
• Pirates, monstres i robots / Svetlana Peskin
• Els Meus animals preferits / Svetlana Peskin
• Els Tres porquets: i altres contes clàssics /
Anna Gasol i Teresa Blanch

• Los Señores del tiempo / Eva García
Sáenz de Urturi

NOVETATS INFANTILS
4 A 7 ANYS · APRENC A LLEGIR

• El Libro de las almas / Glenn Cooper

• La Filla del Grúfal / Julia Donaldson

• El Jaç del faquir / Marc Capdevila

• Pam a pam / Leo Lionni

• Susqueda, crònica d’una catàstrofe / Miquel Fañanàs

• Tot el que sé de la caca / Jaume Copons

• La Força d’un destí / Martí Gironell

• Ziggy i l’espectacle de llum de lluna /
Kristyna Litten

• Loca / Chloé Esposito

• No és pipi / escrit per Mark Sommerset

• L’Illa de la infantesa / Karl Ove Knausgård

• El Follet Oriol i les pedres màgiques / Òscar Sardà

• La Fugitiva / Blanca Busquets
• Bon dia, són les vuit! / Antoni Bassas

• El Follet Oriol i la rosa màgica / Òscar
Sardà

• Educar-se és de valents: aprenentatge
servei amb adolescents en risc d’exclusió
social / Xus Martín

• Color de llet / Nell Leyshon

• Estris i atuells de la casa de pagès / Llorenç Ferrer Alòs

• El día que se perdió el amor / Javier Castillo

• Atlas de los lugares literarios / Cris F. Oliver

• La Clau / Junichiro Tanizaki

• La Lectura: entre el paper i les pantalles /
Gemma Lluch

• Montecarlo / Peter Terrin

• Manuel de Pedrolo: la llibertat insubornable / Bel Zaballa

• Tal com érem / Sílvia Tarragona

• Jack y las habichuelas mágicas / Nina
Filipeck

• El Secreto de Amber / Josi S. Kilpack

• Rasi quiere volar / Begoña Oro

• El Conte de la serventa / Margaret Atwood

• ¡Socorro, una alcantarilla! / Begoña Oro

• Lejos del corazón / Lorenzo Silva

• Bella Minina en apuros / Daisy Meadows

• Trilogia de Banu Qasi / Carlos Aurensanz

• Ellie Plumitas está sola / Daisy Meadows

• El Imperio del oro rojo: una apasionante
investigación sobre las consecuencias
del consumo globalizado / Jean-Baptiste
Malet
• La Cuina més exquisida de la Costa Brava: Els Tapers / Jaume Fàbrega
• Del test a la taula / Burkhard Bohne
• Explora Lisboa / Susie Boulton

• El dia en què els lleons menjaran amanida verda / Raphaëlle Giordano
• La dona a la finestra / A.J. Finn

• Melissa & Nicole / David Nel·lo

• Amunt, Roc, amunt! / Roser Matas Nadal
• Llisca, Newton, llisca! / Roser Matas Nadal

NOVETATS INFANTILS
8 A 10 ANYS · JA SÉ LLEGIR!
• El Despertar de l’arbre / Dídac P. Lagarriga

• Sol com un mussol / Julian Gough
• La Imaginació de Mazzanti / Josep L. Badal
• El Porquet-mofeta / Josep L. Badal
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• Un Nou cas per a l’agència / Jorn Lier Horst

• Los Niños tontos / Ana María Matute

• Podries / Joana Raspall

• El Cas de l’home de negre / Jorn Lier Horst

• Mi dulce tentación / R. Cherry

• Dinosaures i altres animals prehistòrics /
Matt Sewell

• El Martillo de Thor / Rick Riordan

NOVETATS INFANTILS
11 A 13 ANYS · LLEGEIXO MOLT BÉ!

• El Barco de los muertos / Rick Riordan
• Tortugues camí avall / John Green

• Un Desastre de cumpleaños / Martina
d’Antiochia

• El Soterrani / Natasha Preston

• ¡Aventuras en Londres! / Martina d’Antiochia

• El Hogar de Miss Peregrine para niños
peculiares / Ransom Riggs

• El Club dels caníbals es cruspeix dràcula
/ Gabriel García de Oro

• Invisible / Eloy Moreno

• La Llegenda del mar / Jaume Copons

• Digues la veritat / Dana Reinhardt

• Joana E. / Maria Antònia Oliver

• Hi ha algú a casa teva / Stephanie Perkins

• El Lladre d’ombres / Jaume Cela
• Un tresor a la neu / Marie McSwigan
• Wigetta: en el planeta Mimisikú / Vegetta777, Willyrex
• L’Odissea de l’Ollie / William Joyce
• Tilly Duc: el secret de la casa de les teulades blaves / Katja Centomo
• Qui necessita la foto d’una fada / Albert
Juvany i Blanch
• La Dona de la guarda / Sara Bertrand,
Alejandra Acosta

NOVETATS INFANTILS
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• 365 experimentos para pequeños científicos / Minna Lacey
• Bestiari popular català / Xavier Piñas
• El Meu primer llibre de sexualitat / José
R. Díaz Morfa
• Simplísimo 8-12 años: el libro de magia +
fácil del mundo
• Dinàmiks / Dani Jiménez

LECTURES JUVENILS

• Cessetans: entre Roma i Cartago / Oriol
Garcia Quera

• Mujercitas / Louisa May Alcott

• Herbari / Adrienne Barman

• El Gran llibre del mar / Yuval Zommer
• L’Orquestra: busca i troba arreu del món /
Chloé Perarnau
• Els Sentiments d’en Fèlix / Didier Lévy
• Gauss, el príncep dels matemàtics / Santi
Selvi + Zarzo
• Are you sitting comfortably? / Leigh
Hodgkinson
• Elmer and the flood / David Mckee
• Matemàtiques en 30 segons / Anne Rooney
• 100 endevinalles noves per a tothom /
Pere Martí i Bertran

CÒMICS INFANTILS
• Como en los westerns / Wazem, Peeters
• La Voz de las chimeneas / Pierre Wazem
• Mumin / Tove Jansson
• Huba banana / Batem
També podeu consultar la guia de novetats
al següent enllaç: http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/SILS/guies/1026?filtre=novetats

• Ana, la de Tejas Verdes / L.M. Montgomery

ATENCIÓ!
Aquest mes de desembre la biblioteca ha hagut de tancar les
seves portes i aturar els serveis habituals.
Hem iniciat el trasllat de seu tan esperat per tots els silencs i
silenques.

RECORDEU QUE PODEU FER DEVOLUCIONS A LA
BÚSTIA DE RETORNS (caixa de plàstic) EN L’HORARI
DE L’AJUNTAMENT de dilluns a divendres de 8 a 14h.
Disculpeu les Molèsties.

És un canvi que ens omple d’il·lusió!

Moltes Gràcies a tots i totes pel recolzament!

Ens trobarem al més aviat possible amb més espai, més idees, més propostes i amb moltes ganes de rebre tots els suggeriments que ens permetin seguir creixent i millorant!!!

BONES FESTES!
FINS BEN AVIAT!
PAULA OTERO. Bibliotecària
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SESSIONS ESPECIALS
DEL CLUB DE LECTURA
Commemoració del centenari del
naixement de Manuel de Pedrolo. Obra
comentada: “Joc brut”
El dijous 18 d’octubre passat, va tenir lloc
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sils
la sessió especial del Club de Lectura de
Narrativa en commemoració del centenari
del naixement de Manuel de Pedrolo. En
aquesta ocasió vam tenir l’honor de comptar amb una conductora convidada: Màriam Serrà, membre de la Fundació Manuel
de Pedrolo i de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, i vicepresidenta de l’Associació Llengua Nacional.
Com a especialista en l’obra i en la biografia de l’autor va poder oferir-nos molts
detalls sobre les característiques personals
de l’autor, així com dels trets distintius del
context social, cultural i històric reflectit en
la seva prolífica producció literària. Les seves aportacions ens van permetre enriquir
la percepció i la interpretació de l’obra comentada, “Joc Brut”.

Visita de l’autora: Núria Esponellà.
Obra comentada: “Una dona d’aigua”
Dins del marc de les propostes de la Diputació de Girona, relatives a la possibilitat de
convidar la presència d’autors locals a les
tertúlies dels Clubs de Lectura de les Biblioteques Públiques, el divendres 16 de novembre vam tenir oportunitat de conèixer la
Núria Esponellà. El que més ens va sobtar,
a més de la calidesa humana, la humilitat
i el tracte proper de l’autora va ser el seu
peculiar mètode de treball. Ens va explicar
que sol documentar-se exhaustivament per
escriure (va invertir quatre anys en l’escriptura de “Una dona d’aigua”), sobretot
perquè el que més li agrada recrear són
històries ambientades durant períodes històrics recents o molt llunyans. I per fer més
esquemàtica, gràfica i entenedora aquesta
cerca confecciona el que ella ha anomenat
“llençols”: uns fulls enormes en què exposa
gràficament els esdeveniments més destacats del període que intenta recrear, alhora
que fa servir el mateix sistema per a dis-

senyar el món intern de les novel·les, és a
dir, dels personatges i les relacions que els
condicionen i vinculen.
Va estar tota una experiència de descoberta, que tot el grup de lectors va celebrar i
agrair: la de poder endinsar-nos per un moment en l’univers creatiu de l’artista.
La Núria Esponellà (Celrà, Gironès, 1959)
viu a l’Alt Empordà. És llicenciada en filologia catalana i professora d’ensenyament
primari i secundari. A hores d’ara la seva
feina gira a l’entorn de l’escriptura, però
continua molt vinculada al món pedagògic;
això li permet moure’s per ambients diversos, col·laborar amb entitats educatives,
associacions culturals i mitjans de comunicació.
Imparteix tallers d’escriptura per a joves i
adults.

S’interessa especialment pels temes referits
als conflictes vitals humans, els sentiments
contradictoris i la possibilitat de donar plenitud a les situacions crítiques de la vida.
És col·laboradora habitual de premsa i ràdio.
Entre els reconeixements que ha merescut
la seva obra literària cal comptar el Premi
Ciutat de Badalona del 2000 per la novel·la
El mateix vell amor, el Premi Columna del
2005 per La Travessia i el Premi Néstor
Luján de novel·la històrica del 2009 amb
Rere els murs. En poesia ha estat premiada
amb el Premi Mercè Bayona per Un vent,
una mar i el premi Goleta i Bergantí pel
poemari La mirada de la gavina. El 2004
va rebre el Premi de periodisme Bonmatí.
Amb la novel·la Una dona d’aigua quedà
finalista al Premi Prudenci Bertrana 2012.
El 2016 publicà la novel·la La filla de la neu.
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ESCOLA ELS ESTANYS
Aquest curs tota l’escola dediquem els tallers de divendres al treball de valors. Barregem alumnes de diferents nivells i treballem aspectes relacionats amb el creixement
personal i l’autoestima, amb el respecte als
altres i a l’entorn i amb el despertar de la
consciència social. Mitjançant els jocs, les
cançons, els contes i diferents dinàmiques
de grup, aprenem a ser millor persones i a
pensar maneres d’aconseguir un món millor.

Els alumnes de 4t hem participat a la segona jornada matemàtica que organitzem
conjuntament a l’escola Gaspar de Queralt
d’Amer. Aquest novembre els hem visitat a Amer i els alumnes ens han preparat diferents reptes matemàtics i fins i tot
unes olimpíades matemàtiques. Al febrer
els tocarà a ells visitar-nos i ja estem ben
emocionats començant a preparar els nous
reptes.

Els alumnes de 5è hem iniciat un projecte d’intercanvi amb una escola de Suècia.
Ens hem intercanviat cartes de presentació
i vídeos de presentació de les dues escoles. Hem observat els aspectes que ens fan
diferents i propers a l’hora i ja estem frisant
per continuar amb les activitats d’intercanvi. L’objectiu és utilitzar l’anglès de manera significativa i en situacions el més reals
possibles per tal de fomentar la motivació
dels nostres alumnes.
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ESCOLA JACINT VERDAGUER
Educació Infantil – Sortida al bosc i al
mercat.
Els nens i nenes de P4 i P5 hem treballat
durant tot el trimestre el projecte LA TARDOR. Per aquest motiu hem anat al bosc a
buscar elements d’aquesta estació: pinyes,
glans, pals,... i sobretot moltes fulles per
treballar-ho a la classe.
Els alumnes de P5 també hem classificat
els fruits de la tardor segons si són fruits
carnosos o fruits secs i hem fet una visita
al mercat setmanal de Sils on hi hem pogut
veure moniatos, magranes, bolets, pomes,
ametlles, castanyes,... Ens ho hem passat
molt bé!

1r – Visitem el CAP de Sils

2n – Visitem un taller de ceràmica

Aquest trimestre els alumnes de primer
hem començat el projecte del cos humà i
hem parlat de la importància de cuidar-nos
i de tenir uns hàbits saludables. Per aquest
motiu, vam pensar que seria profitós visitar
el CAP de Sils.

Els nens i nenes de 2n de primària de l’escola vam començar a treballar el projecte
“Els materials” dins l’àrea de Coneixement
del Medi.

La visita va ser molt interessant. Ens van
ensenyar totes les consultes. La de pediatria ja la coneixíem, però les altres no.
A la sala d’urgències ens van ensenyar un
desfibril:lador, que és una màquina que fa
que el cor torni a funcionar quan es para.
Però ens van dir que si algú està molt greu
i no poden reanimar-lo, aleshores avisen un
helicòpter que ve de Girona.
A la sala d’extraccions, ens van ensenyar
com es treu sang i ens van parlar de la importància d’utilitzar guants per fer-ho.
També ens van ensenyar les neveres on
guarden les vacunes i els medicaments; els
contenidors on dipositen les agulles utilitzades i les maletes que tenen preparades per
si hi ha alguna urgència.
El que més ens va agradar va ser la consulta
de la dentista, on alguns nens i nenes van
poder fer de dentista i d’altres de pacient.
Va ser una experiència molt positiva i agraïm molt la bona predisposició que va mostrar el personal del CAP.

Hem estat estudiant la classificació dels
materials, els seu orígens, algunes de les
seves propietats…
Per aquest motiu, el passat dijous 8 de novembre, vam visitar a la Sra. Maria Vergés,
ceramista del poble de Sils.
Vam anar al seu taller i ens va explicar en
què consisteix l’ofici de ceramista, ens va
ensenyar el material amb què treballava, les
seves eines, alguns objectes que ella mateixa havia fet, el forn per coure el fang…
Ens va cridar molt l’atenció que el fang cal
coure’l a 1200 graus!
Fins i tot, ens va fer una demostració de
com treballar el fang, ja que d’un simple
tros de fang, se’n pot arribar a fer moltes
coses.
Aprofitem per agrair a la Sra. Maria Vergés
la seva atenció i dedicació.
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3r – Visita a la Col·lecció d’automòbils
Salvador Claret i a la granja de vaques
“Mas Brugués”
El dijous 22 de novembre, els alumnes i
mestres de 3r vam anar d’excursió a peu
a dos llocs diferents de Sils. Primer vam
anar al Museu de l’automòbil Salvador Claret, on hi havien moltes antiguitats, sobretot
cotxes, bicicletes i motos, però també una
avioneta. Hi havia molts cotxes diferents, hi
havia cotxes únics a tot el món, un cotxe
elèctric antic que necessitava 6 hores per
carregar-se, un cotxe que tenia la porta al
davant, un cotxe de vapor i una moto de la
segona guerra mundial. Ens ho vam passar
molt bé!! Aleshores, vam anar a jugar i a
dinar a un bosc, vam fer tres cabanes amb
branques molt grans i amb troncs. Va ser
molt divertit !! Després de dinar vam anar
a la granja de vaques “Mas Brugués”. Vam
veure moltes vaques i vedells, també toros
i la sala de munyir, ens van ensenyar diverses màquines (politges, màquines per
treballar el camp,...) i després ens van donar llet amb galetes. A alguns ens va agrada
molt la seva llet !! I donem les gràcies a la
Lupe com a representant del museu i a la
família de Mas Brugués per la seves visites
ofertes i la seva amabilitat.
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4t – Gimcana del reciclatge

5è – Excursió al Volcà de la Crosa

El passat divendres 23 de novembre, els
alumnes de 4t vam fer una “gimcana sobre el reciclatge”, organitzada pel Consell
Comarcal de la Selva. Ens la van venir a fer
aquí a l’escola. Vam haver de passar per
quatre proves diferents: Dos trencaclosques, el joc del reciclatge i el “twister” dels
residus. A través d’aquests jocs vam anar
aprenent més coses sobre les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar).

Els alumnes de cinquè vam anar a fer una
excursió pel volcà de la Crosa el passat dimarts 27 de novembre. Tot seguint la programació d’aula, vam estudiar el relleu de
l’escorça terrestre i vam aprofitar per veure
d’aprop un paisatge volcànic.

Com a cloenda ens van fer entrega d’un diploma per la nostra participació.
Va ser un matí divertit !!!

6è – Girona medieval
El passat divendres 9 de novembre els
alumnes de 6è vam anar a Girona a realitzar
l’itinerari “Girona medieval”, ja que a medi
estem treballant l’Edat Mitjana. Vam visitar
el museu d’història de la ciutat i vam recórrer els carrers del barri vell, tot observant i
escoltant la història de les construccions i
els monuments medievals més importants
de Girona. Per acabar la sortida, abans de
tornar cap a l’escola, vam entrar dins de la
Catedral de Girona i vam poder fer una visita al Museu de la Catedral, on vam veure el
Claustre i el Tapís de la Creació.

El Volcà de la Crosa es troba a Sant Dalmai,
entre el Gironès i la Selva. És un cràter d’explosió de 1.250m de diàmetre, cosa que fa
que sigui, d’aquesta mena de cràters, el
més gran de la Península Ibèrica. Es troba
a sobre d’una falla i per sota hi passaven
aigües subterrànies. Fa molts milers d’anys,
quan es va barrejar el magma amb l’aigua,
aquesta es va evaporar i va provocar una
concentració molt gran de vapors, que van
fer que el volcà entrés en erupció. Hi ha un
volcà gran i un volcà petit a dins.
Vam veure la gredera on es poden contemplar les diferents capes de materials que
s’han anat sedimentant al llarg dels anys.
També vam anar al mirador, des d’on es
podia observar el diàmetre del volcà i el
recorregut que faríem. Vam estudiar els tipus d’arbres que es poden trobar a la zona
(alzines, alzines sureres, nogueres i pins),
així com algunes espècies de bolets. Sobretot ens vam fixar en les roques i materials que formaven el terreny: talls del sòcol
–granits i esquistos– barrejats amb gredes
(dintre seu contenen incrustacions de sorres i cristalls d’olivina). Vam saber que el
conjunt d’aquests materials, rep el nom de
“tosquija”, i s’ha utilitzat per cobrir el subsòl
de l’aeroport i les carreteres. També vam
aprendre a xiular amb un barret de gla. Va
ser un dia fantàstic!
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CULTURA

2018 HA ESTAT L’ANY POMPEU FABRA
gramàtica més antiga i traAquest any 2018 les nostres
dicional, convertida en desinstitucions van decidir comgavell pel fet de no tenir una
memorar durant tot l’any la
escola que la promogués i
figura i l’obra de Pompeu Faensenyés, la gramàtica nova,
bra per celebrar els 150 anys
la de Fabra, va ser oficial a
del naixement d’aquest cèlepartir de 1913 i es va imposar
bre lingüista i gramàtic català,
en la pràctica en poc temps.
segurament el més il·lustre
Tot i la dictadura de Primo de
que tenim, i els 100 de la puRivera (1923-1930), activa i
blicació de la Gramàtica catadura en contra del català, allò
lana. Dic que Fabra és el més
no tenia retorn i es va consoliil·lustre i, en qualsevol cas,
dar durant el període republisegur que és el més decisiu
cà (1931-1939).
per les conseqüències que la
Portada de Gramàtica catalana
seva obra de codificació del
de P. Fabra de 1918.
Això explica que Fabra fos
català contemporani van tenir
considerat després, en insen la vida cultural i social de
taurar-se de nou la dictadura,
la nostra llengua. Ras i curt,
sota Franco i la Falange, dessense Fabra, és molt probable que ara no estiguéssim utilitzant aques- prés de la cruel guerra civil dels tres anys
ta llengua, el català, en una publicació des- (1936-1939), com un element a perseguir
tinada al públic ampli, a tota la gent, com i a abatre, tot i tractar-se d’un intel·lectual
és aquesta revista local. Fabra va organitzar que no havia fet vida política activa. El rèi normativitzar la gramàtica catalana, en va gim va prohibir el català en la vida pública
elaborar el diccionari i va fer tasques de do- i, quan mica en mica va permetre algunes
cència i de divulgació tan potents i tan efec- edicions en la nostra llengua (les obres
tives, ell i d’altres, però a partir de les seves completes del gran Jacint Verdaguer, poeta
idees modernitzadores, que va aconseguir capellà que van considerar inofensiu), ho va
convertir el català en una llengua per a tots fer explícitament en la gramàtica anterior a
els usos, per a la ciència, per al periodisme, Fabra, per fer més difícil que la llegissin els
per a la universitat, a més de la literatura pocs que havien tingut accés a la formació
d’imaginació i creació, per a la poesia, cosa en català durant el període republicà i perque ja havia començat a ser des de mitjans què no tingués gaire difusió. Es tractava de
fer passar el català com una romanalla del
del segle XIX.
passat, sense interès per a la vida pràctica.
L’efectivitat de les seves propostes té a
veure amb la seva intel·ligència i rigor però Fabra era un enginyer químic i havia exertambé amb la seva capacitat de projecció cit la docència de matèries de ciències a
a la societat mitjançant les publicacions i Barcelona i a Bilbao, en l’Escola Industrial
la premsa i amb el suport de les instituci- d’aquella ciutat, però sempre havia tingut
ons. Amb l’arribada del catalanisme polític una gran interès per la llengua, per les llena les institucions a partir de 1907 (ajunta- gües. La campanya de modernització de les
ments, diputacions) i la creació d’un embrió normes gramaticals que va iniciar a través
de govern per a tot Catalunya (per primer de la revista L’Avenç (llavors escrit L’Avens)
cop a l’època contemporània), el que va i les seves propostes en conferències i arrepresentar la Mancomunitat de Catalunya ticles van fer que destaqués entre tots els
(coordinació i fusió de les quatre diputaci- altres especialistes i que Prat de la Riba es
ons) sota la presidència d’Enric Prat de la fixés en la seva capacitat i modernitat. El va
Riba, la gramàtica de Fabra va assolir el se- cridar a Barcelona i li va oferir de treballar
gell d’oficialitat que li calia. Malgrat alguns a les oficines de l’Institut d’Estudis Catalans
conservadors reticents, que sempre n’hi ha (la nostra acadèmia de la llengua) i impara casa nostra, que varen voler mantenir la tint docència de català als funcionaris i a

Pompeu Fabra Poch en una imatge de jove
carbó realitzat per Ramon Casas, que es troba
a les dependències de l’Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona)

tothom que ho desitgés a la universitat i a
l’Escola Industrial. Durant la seva vida (també a l’exili a la Catalunya francesa després
de la guerra) va mantenir sempre aquesta
feina d’ensenyar català, personalment o per
correspondència, a diversos tipus de públics, de divulgar la gramàtica a la premsa i
d’estendre la consciència de fer-ne un bon
ús. Va fer també d’inspector dels ensenyaments de català, privats i públics, a les escoles de primària i secundària (quan n’hi va
haver) i a les escoles de mestres. Va morir
el 1948 a Prada de Conflent, on és enterrat.
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Fotografia de V. Fragnoli
de la parròquia rural de Santa Seclina
(municipi actual de Caldes de Malavella),
d’on provenia l’avi matern de Pompeu Fabra.

No se sol recordar gaire que Fabra té un
vincle amb la nostra comarca. Havia nascut, certament, a la vila de Gràcia –aleshores encara municipi independent–, del
matrimoni format per Josep Fabra i Roca
i Carolina Poch i Martí. Ara bé, segons que
sembla, ell mateix solia dir que, dels seus
quatre avis, tres eren barcelonins i un no
n’era. En efecte, el pare de Carolina Poch,
Francesc Poch Alemany era fill de Santa
Seclina (poble, com sabeu, de la Selva,
agregat des de 1835 al municipi de Caldes de Malavella, que aquí solem anomenar Santa Seculina). El cognom és conegut
aquí. Tots hem sentit anomenar el Molí d’en
Poch, on es compten els pelegrins de Tossa a Santa Coloma. Probablement l’avi era
pagès i decidí pels volts de 1815 d’anar a
provar fortuna a Barcelona, on es plantà
d’adroguer prop la parròquia del Pi. El 1822
es casà amb Dominga Martí i cap al 1830
tingueren la filla Carolina que es casà als 16
anys amb Josep Fabra, 12 anys més gran
que ella. Vivien al carrer Escudellers, on tenien una passamaneria, i el 1854 anaren
a viure allà on amb el temps hi hauria la
Travessera de Gràcia.
També val la pena recordar que el que podem anomenar el “patrimoni lingüístic” de
les nostres poblacions, de la nostra comarca, tan variada, amb muntanyes a les Gavarres, a les Guilleries i el Montseny, amb
el pla i la costa (on hi ha restes del parlar
salat), etc. Va ser incorporat a les obres lexicogràfiques de l’Institut gràcies a molts

Carrer Pompeu Fabra, de Sils, darrer transversal de la urbanització de Mallorquines en direcció a can Madí dels pins.

col·laboradors que van participar en les
enquestes i recollida de material en fitxes
(aleshores no hi havia informàtica ni internet i tot anava en paper i per correu postal),
dutes a terme primer per l’entusiasta Mn.
Antoni M. Alcover i més tard per Fabra. Podem esmentar fins al 1918 Jaume Torrents,
d’Anglès; Emerencià Roig, de Blanes; Mn.
Narcís Nadal i Mn. Xavier Carbó, de Cassà de la Selva; els advocats Jordi Iglesias
d’Abadal i Josep Fàbregas Planas, de Santa
Coloma de Farners; o Frederic Culí i Mn. Ignasi Rovira, de Sant Hilari Salcalm. Encara
el 1931 Fabra visità Santa Coloma de Farners per cloure el curs de català que havia
impartit durant l’estiu Mn. Enric Jordà, de

Girona, i en el qual havien participat persones de la població i elements de la colònia
d’estiuejants, entre els quals el poeta Joan
Vinyoli.
Podeu trobar més informació sobre Fabra
i les activitats de l’Any Fabra al web http://
llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/. Si no us ha estat possible de participar
en cap de les múltiples activitats programades arreu del país i a les poblacions veïnes,
sempre podreu recuperar detalls i continguts en aquest espai.
NARCÍS FIGUERAS CAPDEVILA
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EL FUTBOL,
UNA PART DE LA HISTÒRIA DE SILS
Divendres dia 26 d’octubre a la sala La
Laguna –que, per cert, estava ben plena–
vaig tenir el plaer de presentar el llibre El
futbol a Sils. Des dels anys 20 fins al 1975.
Els que estàveu al corrent de les meves
inquietuds en relació amb el futbol, sabíeu
de feia temps que el preparava. El cas és
que el procés ha estat llarg i algunes persones que el podrien haver gaudit ja no
són amb nosaltres.
No es fàcil resumir aquest procés. Si comencen pel principi, de ben jovenet ja tenia
tendència a apuntar-me el partits de futbol
(amb lletra redondilla!) i a guardar qualsevol
fotografia que m’arribés a les mans o document que semblés rellevant. Aleshores em
semblava que com a record ja era suficient.
A mitjans dels anys 90 va ser quan vaig començar a guardar d’una manera més constant –per no dir completa del tot– els retalls
de premsa i cròniques de Sils i em vaig
penedir de no haver-ho fet abans pensant
en tota informació que havia passat per les
meves mans i que havia deixat escapar. De
fet, per remuntar-se als inicis del futbol a
Sils únicament disposàvem de la documentació de l’Arxiu Municipal i dels articles del

recordat Jaume Pastells en programes de
Festa Major o publicats a la revista Quadern de Sils, alguns compartits amb l’antic
arxiver Lluís Costa, gràcies als quals molts
teníem constància que a Sils hi havia hagut
futbol els anys 20 i 30 del segle XX.
Mes endavant, a partir del 2000, vaig descobrir el món de la premsa digitalitzada, la
qual cosa em va permetre tornar enrere per
començar, diguem-ho així, de bon començament. A mesura que anava trobant més
informació m’anava il·lusionant més i omplia
bona part del meu temps lliure. També és
cert que no feia gaire havia perdut la meva
esposa i puntal de la família i, quan això passa, un s’agafa allà on pot. La seva absència
era igualment dolorosa, però potser aquesta
afició meva a la recerca va fer que a estones
el temps passés d’una altra manera.
La cerca digital la compaginava amb la visita a arxius i biblioteques de poblacions de
la comarca i comarques veïnes que havien
disposat històricament de revistes locals
(Arbúcies, Blanes, Lloret, Caldes, Tordera
o Sant Feliu de Guíxols) per tal de trobar
encara que fos una notícia o un resultat que
fes referència al futbol de Sils. Aquestes pu-

Equip juvenil de Sils (desembre de 1949).
Drets: Artau, Dalmau, Vilar, Aragay I, Madrenys, Costa, Oliva i Bardalet.
Ajupits: Rovira, Ribas, Bruguçes, Codina i Aragay II. El nen de baix és Joan Vila.

Equip juvenil de Sils (1968). Drets: Soliva II,
Peraferrer, Ribas, Colls, Llinàs, Capdevila.
Ajupits: Güell, Ruset II, Bosch, Farrerós, Miquel i Vihé.

blicacions solien ser quinzenals o mensuals
i demostren el bon moment cultural que
vivia el país la dècada del anys 20 fins a
la fi dels 30. La recerca la vaig completar
amb el material de l’Arxiu Parroquial de Sils,
el fons de La Laguna i la d’un munt de famílies i persones als quals des d’aquí vull
manifestar el meu sincer agraïment.
Val a dir que al llarg dels anys també hi ha
hagut temporades en què havia deixat de
banda la tasca de recerca, però un dia, de
cop i volta, m’hi tornava a engrescar quan
m’apareixia una fotografia nova o un document inesperat.
A partir del 2014, davant el volum de documentació que tenia recopilat i fent-ne una
valoració, em vaig començar a plantejar la
possibilitat de fer-ne un llibre. Després de
comentar-ho amb l’entorn familiar i amb
alguns dels que després varen ser col·
laboradors em vaig acabar de convèncer
i engrescar a iniciar l’ordenació i redacció
inicial del que podia arribar a ser el llibre,
repartit en set capítols o episodis: “Els orígens del football”, “La Unió Sportiva Sils
(1927-1939)”, “El futbol durant la postguerra (1940-1957)”, “El futbol sota el Frente de
Juventudes (1958-1967)”, “El naixement
del Club de Futbol Sils (1968-1972)”, “El
Club Futbol Sils, nou cicle (1973-1975)” i
“El futbol d’empreses”.
En cadascun d’aquests capítols podreu
trobar en apartats individuals les trajectòries biogràfiques de jugadors i personatges
del poble vinculats a la activitat esportiva.
Aquesta documentació l’havia anat re-
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copilant amb el pas del anys amb la col·
laboració dels respectius familiars i a través
de l’Arxiu Municipal.
El que us puc assegurar és que ha estat
una experiència molt rica i inoblidable
Algú es pot preguntar per què arribem fins
al 1975. I és una pregunta lògica. Des del
meu punt de vista aquest període és un
cicle, el dels inicis, dels diversos intents de
consolidació i dels èxits parcials o temporals.
A partir d’aquella data el futbol a Sils va tenir
una continuïtat estable, alhora que és ja una
etapa més recent i coneguda per tots.
En el moment de veure el llibre ja publicat
el que més desitjo és que tots aquells que
el pugueu tenir a les mans i fullejar-lo en
gaudiu amb la mateixa intensitat com jo l’he
viscut i que pugui formar part de la vostra
història, així com de la de Sils, per no oblidar mai d’on venim.
JOSEP SOLIVA

Equip amateur de Sils (Banyoles, 1975). Drets: Clapés, Izquierdo I, Llinàs, Bardalet, Estudillo, Reinoso,
Adroguer i Soliva. Ajupits: Domingo, Majoral, Rovira, Ruset, Mas, Herrera i Izquierdo II.

EL FUTBOL A SILS, DE JOSEP SOLIVA
Una nova publicació municipal sobre la
història de la pràctica esportiva i la vida
social, basada en recerca d’arxiu, memòria
i premsa històrica
El passat dia 26 d’octubre, amb la sala de
La Laguna plena de gom a gom, va tenir
lloc la presentació del llibre de Josep Soliva
El futbol a Sils. Des dels any 20 fins al 1975,
publicat per l’Ajuntament de Sils. Els assistents a l’acte, que va ser alhora informatiu
i emotiu, van poder recollir un exemplar el
llibre i l’Ajuntament el posa a disposició de
totes les altres famílies que ho desitgin (i
que el poden recollir a la biblioteca).
Feia una bona colla d’anys, molts ho sabeu
i ho heu experimentat, que Josep Soliva,
antic porter del Sils i persona afeccionada
i compromesa amb la nostra vida associa-

Acte de Presentació del llibre El futbol a Sils.
D’esquerra a dreta Narcís Figueras, Josep Soliva, Martí Nogué, Eduard Colomé i Quim Soler.
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tiva, recollia informació i preparava materials amb la idea que un dia podria posar a
disposició del públic la seva col·lecció de
dades, que finalment ha pres forma de llibre. Els qui ja l’heu tingut a les mans ja heu
pogut comprovar que es tracta d’un llibre
extens, voluminós, ben documentat però
també molt ben il·lustrat, que no cau dels
dits, sinó que invita a continuar fullejant,
repassant, llegint, comentant..., i que segur
que farà passar molt bones estones als silencs i als forasters que han estat vinculats
a la pràctica del futbol a Sils en diferents
etapes de la seva història.
A l’acte, presidit per l’alcalde de Sils Martí
Nogué, hi van intervenir tres persones que
en diverses etapes han col·laborat amb Soliva en la realització d’alguns aspectes del
llibre: l’antic arxiver de Sils Joaquim Soler,
que va posar de relleu les aportacions a la
recollida de material documental d’interès
per a l’Arxiu Municipal per part de Soliva
i la seva condició d’usuari actiu d’aquest
servei; Eduard Colomé, membre de la junta
de La Laguna, de la qual també forma part
Soliva, que va destacar la implicació personal d’aquest i com el va animar a convertir
el material en llibre, i el professor Narcís
Figueras, que va posar èmfasi en la triple
aventura que ha significat el llibre, personal
de l’autor, com a protagonista de la recerca,
ordenació del material i redacció; dels diversos col·laboradors dels quals s’ha volgut
envoltar, que han anat configurant amb ell
l’obra tal com ha estat al final, i del poble
de Sils, de les famílies, grans i joves, homes
o dones (encara que aquestes en menor
mesura per l’època de què tracta el llibre
però també molt presents si se sap llegir
entre línies) que han fet possible la vida
futbolística a Sils, des de l’associacionisme,
la implicació, l’ajuda i el suport moral i el
terreny de joc.

resultat obtingut és homologable en aquest
sentit, a més de resultar un peça rellevant
de la bibliografia local i un objecte preciós,
que segur que esdevindrà de culte per a
molts silencs de tota la vida –que hi trobaran familiars, amics, coneguts, antics
vilatans avui a fora, etc., ja que tots els
implicats de totes les etapes tenen la seva
biografia al llibre!–, com també per a molts
nous silencs que, havent arribat fa menys
temps a Sils, coneixeran així els precedents
històrics d’una pràctica que mantenen i
porten endavant en l’actualitat per pura afició i que desconeixen que tingui entre nosaltres una trajectòria que quasi és a punt de
fer 100 anys.

Val a dir que Soliva, a més d’un treball ingent de recollida de documentació, fotografies i informacions de premsa històrica al
llarg de més de vint anys, en l’etapa final
ha anat introduint-se progressivament en
els requisits formals que un llibre comporta
i ha sabut aconsellar-se de manera que el

La utilitat que el llibre pot tenir per als mestres i professors de les escoles i de l’institut
també és molt clara, així com l’experiència
adquirida per tots els implicats en el procés
de dur a terme la recerca i la plasmació en
un llibre: d’una banda, la recerca d’arxiu
(Municipal i altres fora de Sils), en segon

L’autor, Josep Soliva, signant i dedicant exemplars.

lloc la memòria de les persones i famílies i
la documentació conservada a les cases, i
finalment l’explotació ordenada i eficient de
la premsa històrica general i local de moltes
poblacions gironines, en gran part ja digitalitzada i consultable a la xarxa. Aquest model pot ser útil en altres casos i per a altres
temàtiques. Si ben aviat es pot recuperar el
pols de l’activitat des de l’Arxiu Municipal
hi haurà més possibilitats d’impulsar nous
treballs que vinculin els joves a la recerca i
a la història local.
NARCÍS FIGUERAS
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EN LA DIADA DEL 25 DE NOVEMBRE
PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES
Aquesta és la consigna amb què la Generalitat de Catalunya es va adherir a la Declaració de les Nacions Unides en 1999. En
el “Encuentro Feminista de Latinoamérica y
el Caribe” celebrat a Bogotá en 1981 es va
establir que el 25 de novembre de cada any
seria la data elegida per a aquesta commemoració. Per què el 25 de novembre? Què va
succeir un 25 de Novembre per a que s’assenyali aquesta data amb l’objectiu d’eradicar la violència contra les dones?
El 25 de Novembre de 1960 van ser brutalment assassinades tres germanes dominicanes, Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal,
per la guàrdia del dictador Trujillo, satèl·lit
dels Estats Units, com tants dictadors llatinoamericans, que governà de 1930 a 1961.
Segons declaracions de Adela Mirabal,
Dedé, la única germana supervivent, Trujillo, acostumat a disposar que quantes noies
i dones li venien de gust, no va encaixar la
pública plantada que li va fer Minerva a les
seves insinuacions en unes festes patronals
de sant Cristòfol. La participació de tota la
família Mirabal en el Moviment Revolucionari 14 de Junio va portar a la presó al pare
de les germanes i als seus marits. Quan les
dones tornaven un 25 de Novembre de visitar-los a la presó, van ser detingudes pels
sicaris del dictador, torturades i assassinades a ganivetades després de ser violades.
Segons la versió oficial l’automòbil en que
tornaven va caure per un precipici.1 Aquell
detestable crim va marcar l’inici de la caiguda de Trujillo.2
El triple assassinat, caracteritzat per la seva
violència sexual és, per desgràcia només
una mostra del que succeeix cada dia en
el món. Per què tanta violència contra les
dones? Ultrapassa les intencions d’aquestes
línies enumerar les causes del masclisme a
la nostra societat, però intentarem fer-ne un
breu esbós històric i situat al nostre territori.
A Espanya no fa massa anys que els fruits de
la lluita feminista han començat a notar-se.

1
2

Declaracions extretes del diari El País del 16-02-2014
“En el tiempo de las mariposas” és una pel·lícula de
Mariano Barroso que intenta desvetllar la realitat d’aquell
crim. Sobre la terrible dictadura de Trujillo hi ha una
magnífica novel·la “La Fiesta del Chivo del escriptor M.
Vargas Llosa.

Una de les primeres victòries, i no en fa ni un
segle encara, va ser la consecució del vot femení durant la segona República. Tot i així el
món era marcadament masculí: Només cal
pensar en el fet que les nostres avies o besàvies eren menors d’edat fins als 23 i després
fins als 21 anys. O en què tot i treballar com
els seus homòlegs masculins havien de tornar a casa abans que els nois. O en les fortes
pressions morals respecte a la sexualitat, a
les activitats que podien gaudir, etc. I amb
el franquisme es van frenar molts dels altres
possibles canvis, perquè es potenciava la
idea del “cabeza de familia”, terme encunyat
pel franquisme per a assenyalar l’home com
a cap responsable de la unitat familiar, en
oposició a l’ “ángel del hogar” femení.
Per sort alguns costums van canviant a
poc a poc. En les últimes festes del poble,
per exemple, veiem tantes noies com nois
de matinada passejant tranquil·lament o de
festa amb la colla. La noia, la dona, ja no
necessita “carabina”, s’aguanta sola. Ningú
posa en dubte la seva maduresa o capacitat de formació i treball, comparables a les
dels homes. Fa temps que les associacions
de Pares d’Alumnes han esdevingut en AMPAs, és a dir, associacions on tant mares
com pares vetllen per la formació dels seus
fills a l’escola. I també s’està lluitant perquè
aquests infants puguin ser cuidats amb
igualtat per pares i mares, amb el debat sobre els permisos de paternitat equiparats als
de maternitat.
Malgrat aquest progrés històric manifest,
també és cert que la igualtat entre sexes encara no és ben tolerada per una part dels
homes. El despertar d’ aquesta consciència
d’igualtat no ha estat digerit per l’estómac
carpetovetònic ni pel de la vora del mediterrani. Cada dia, malauradament, ens sorprenen discriminacions contra la dona. La
punta de l’iceberg són evidentment els assassinats, maltractaments i violacions masclistes. Crims imperdonables i que han de
ser condemnats i jutjats amb duresa. Ara bé,
hi ha un seguit d’altres fets que, tot i no ser
tan terribles, formen part de la nostra vida
quotidiana més immediata i evidencien que
el camí cap a la igualtat plena entre homes i
dones encara és llarg.

Per exemple, 1) el cos femení continua sent
utilitzat per a vendre productes que res tenen a veure amb el producte. En les seves
imatges o textos, sovint es redueix el rol de
la dona al de mare responsable o a dona que
ha de ser atractiva i jove per sempre. Només
cal analitzar campanyes publicitàries, però
fins i tot algunes campanyes promocionades
per l’Administració de l’Estat hi cauen. 2) Les
elits polítiques, empresarials, judicials, esportives o intel·lectuals són majoritàriament
dominades pels homes. 3) Alguns sistemes
de pensament culturals o religiosos continuen relegant la dona a un segon pla, sotmesa
a l’home. 4) La poca educació transmesa
respecte a la igualtat entre gèneres o les
pressions dels mitjans de comunicació i les
xarxes socials siguin, probablement, algunes de les causes per explicar que alguns
dels adolescents i joves tinguin patrons més
masclistes que les generacions anteriors i,
també, la passivitat que sovint demostren
algunes persones davant els abusos de caire
sexual, ni que siguin verbals.
La nostra societat és plena de tensions, i
hem intentat mostrar que, alhora que s’han
fet molts progressos en la igualtat entre
sexes, hi continua havent forces en sentit
contrari. Des de la violència que destrossa
i aniquila vides de dones, fins a les petites
actituds quotidianes. És en aquest sentit que
cal tenir clar que la desigualtat de gènere no
és un problema de les dones, és un problema que hem de resoldre entre totes, és a dir,
homes i dones. Com ho farem desaparèixer?
Primer, cal tenir present que la majoria tenim actituds masclistes, incorporades sense
adonar-nos-en a través de fonts diverses i al
llarg de la nostra vida. Fer-les conscients i
canviar-nos és un pas necessari, i que tots
podem fer dia a dir. Segon, la ciutadania ja
està molt organitzada i cal continuar fent
pressió per tal que les institucions polítiques,
judicials i econòmiques actuïn en pro d’una
major igualtat. Finalment, no hem d’oblidar
que una societat més igualitària, no només
entre dones i homes, sinó també entre generacions, ètnies i classes, és una societat on
més gent pensa que val la pena viure.
PACO GONZALO I ARIADNA PERALTA
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AGENDA DE NADAL
Del 7 al 20 de desembre
Sorteig de 400€ en vals de l’ACES. Període de participació: del 7 al 20 de desembre.
Data del sorteig: 21 de desembre de 2018.
Organitza l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Sils (ACES)
Dissabte 8 de desembre
Data límit per preinscriure a l’excursió
pre-Nadal a les Illes Medes de la llar de
jubilats.
Dijous 13 de desembre, 19 h
Concert de Nadal de l’Escola municipal de
música de Sils
Lloc: Centre Cívic de Sils. Organitza l’EMM
Divendres 14 de desembre, 17.30 h
L’hora del conte “Contes de Nadal” i Taller
de Fanalets
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. Lloc:
Sala d’exposicions municipal. Organitzen:
l’Ajuntament de Sils i la Diputació de Girona
Dissabte 15 de desembre, tot el dia
Excursió pre-Nadal a les Illes Medes
Places limitades. Organitza l’Associació de
jubilats i pensionistes de Sils
15 de desembre, 18 h
Gran Quina de Nadal
Lloc: Sala cultural La Laguna. Organitza
l’Associació de propietaris i veïns de Les
Comes
Del 15 de desembre al 6 de gener
Exposició de Nadales dels escolars de Sils
Lloc: Sala cultural La Laguna. Coincidint
amb l’horari d’obertura de la sala. Organitza
l’Ajuntament de Sils
Diumenge 16 de desembre, 16.30 h
Ballada de Nadal amb les cobles Ciutat de
Girona i Flama de Farners
Lloc: Pavelló municipal d’esports. Organitza
l’A. Sardanista Francesc Mas Ros en col·
laboració amb l’Ajuntament de Sils
Divendres 21 de desembre, 10.30 h
Pessebre Vivent musicalitzat
Lloc: Escola Jacint Verdaguer. Organitza l’escola Jacint Verdaguer amb la col·
laboració de l’AMPA Sils Jacint Verdaguer i
l’Ajuntament de Sils.
Divendres 21 de desembre, 16 h
Tió de Nadal + Parc de Nadal
Lloc: Pavelló municipal d’esports. Organitza
l’Ajuntament de Sils
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Dissabte 22 de desembre
Data límit per inscriure’s pel Sopar de Cap
d’Any + ball amb el Duet Lazena
Organitza l’A. de jubilats i pensionistes de Sils
Data límit per confirmar l’assistència a la
XVIII Remullada Maki del dia de Nadal
Tel. 619 716 948
Diumenge 23 de desembre, 9.30 h
Torneig de Nadal de Tennis taula (per totes les edats)
Lloc: Centre social i esportiu Les Mallorquines. Organitza l’Associació de veïns Les
Mallorquines

Dilluns 31 de desembre, 21 h
Sopar de cap d’any de la Llar de Jubilats
de Sils (places limitades)
Lloc: Pavelló municipal d’esports
Organitza l’Associació de jubilats i pensionistes de Sils
Dissabte 5 de gener, 17 h
CAVALCADA DE REIS 2019
Xocolatada i espectacle infantil
Lloc: Davant l’Ajuntament
Recorregut (consulteu programació)

Diumenge 23 de desembre, 12 h
Espectacle de Titelles i Arribada dels Patges Reials
Lloc: Centre social i esportiu Les Mallorquines. Organitza l’Associació de veïns Les
Mallorquines

Dissabte 5 de gener, 20 h
CAVALCADA DE REIS 2019
Arribada dels Reis al Pavelló municipal
d’esports
Organitzen l’A. per l’Organització de festes
i activitats culturals a Sils i els Amics dels
Reis amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sils

Diumenge 23 de desembre, 19-20h
Caga Tió
Lloc: Centre social Les Comes. Organitza
l’Associació de propietaris i veïns de Les
Comes

Diumenge 6 de gener
Cavalcada de Reis i entrega de regals a
domicili
Lloc: Urbanització de Vallcanera
Programes a part

Fins el 24 de desembre
Límit d’inscripcions al concurs de pessebres Mn. Martirià Torras 2018.
Tel. 972 168 056. Organitzen les parròquies de Santa Maria de Sils i Santa Eulàlia de
Vallcanera

Dissabte 12 de gener, 17 h
Donem la benvinguda al Nou Any amb la
Coral Silene
Lloc: Residència de la Gent Gran de Sils

Dimarts 25 de desembre, des de les 6.30h
XVIII Remullada Maki a la Platja de S’Agaró.
Cal confirmar assistència al tel. 619 716 948
(consulteu programació)
Dissabte 29 de desembre, 18 h
Gran Quina de Nadal
Lloc: Sala cultural La Laguna. Organitza l’Associació de propietaris i veïns de Les Comes
Diumenge 30 de desembre, 11-12 h
Patge Reial
Lloc: Centre Social Les Comes. Organitza
l’Associació de propietaris i veïns de Les
Comes

Dissabte 12 de gener, 19.30h
Donem la benvinguda al Nou Any amb la
Coral Silene
Lloc: Església Santa Maria de Sils
Dissabte 12 de gener, 19 h
Lliurament de premis del concurs de pessebres Mn. Martirià Torras 2018 i Concert
de la coral Silene
Lloc: Església Santa Maria de Sils
Organitzen les parròquies de Santa Maria
de Sils i Santa Eulàlia de Vallcanera

Des de l’Ajuntament de Sils us desitgem Bones
Festes de Nadal i un venturós i pròsper Any Nou.
Martí Nogué, alcalde de Sils

