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Els conceptes i opinions sostinguts 
en els articles signats que aparei-
xen al Quadern de Sils no repre-
senten necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines del 
Quadern de Sils són obertes a 
tothom. Qualsevol persona que vul-
gui emetre llur opinió o col·laborar 
en la revista ha de lliurar els origi-
nals 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 referèn-
cies als signants dels articles. En 
tots dos casos l’Arxiu Municipal de 
Sils en preserva còpia.

Telèfons d’interès 
Per a qualsevol urgència 112
Ajuntament de Sils 972 16 80 00
Policia Municipal 972 16 83 03
Centre Cívic de Sils 972 85 39 13
Centre Cívic de Vallcanera 972 16 83 40
Pavelló municipal 972 85 33 12
Centre d’interpretació de 
l’Estany de Sils 972 16 82 85
Llar de Jubilats 972 85 39 13

Jutjat de Pau (dijous al matí) 972 85 37 31
Arxiu Municipal 972 85 33 52
Biblioteca Municipal 972 16 82 00
Sala Cultural La Laguna 972 85 39 13
Llar d’infants La Quitxalla 972 85 33 71
Escola pública J. Verdaguer 972 85 31 65
Escola pública Els Estanys 972 85 42 78
Institut de Sils 972 85 39 77
Estació de Sils 972 16 86 14
Contra la violència masclista 900 900 120
Informació Generalitat 012

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, cul-
tura i tradicions, medi 
ambient

jgarcia@sils.cat

Alberto Miralles Güell 4t Tinent d’alcalde Via pública, governació 
i participació ciutadana

amiralles@sils.cat

Mercè  
Pascual Fontanils

Regidora Joventut, serveis soci-
als, polítiques d’igualtat 
i salut

mpascual@sils.cat

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 independentsdesils@gmail.com
PDeCAT grupciusils@gmail.com
CAPGIREM SILS-CUP-PA assembleapuigbo@hotmail.com
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA esquerrasils@gmail.com
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -  
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - E

sils.icv.eua@gmail.com

Horaris serveis
Deixalleria

 Divendres de 16.00 a 18.00 h (hivern)
 Divendres de 17.00 a 19.00 h (estiu,  
del 16 de juliol al 16 de setembre)
 Dissabtes de 10.00 a 13.00 h (tot l’any)
 Recollida de trastos: 872 01 20 18 (NORA)
 Barques d’esporga: cementiri i carrers 
Pirineus, Gaudí, Tulipa, Manuel de Falla, 
Freixe i Av. Catalunya

Transport de viatgers: Sils - Vallcanera

Anada:
 Les Comes 8.30 h 
 c/ Penyat xamfrà 
c/ Comapedrosa 8.35 h
 Bar S. Antonio 8.40 h
 Entrada Vallcanera 8.45 h
 Mallorquines 8.55 h

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)

Per reservar hora
Per internet:
www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
Per telèfon: 902 11 14 44
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EN TEMPS CONVULSOS  
ENS CAL ESPERIT CRÍTIC

URGÈNCIES  
Centre d’Assistència Primària de Sils

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.

Podem afirmar sense cap mena de dubte 
que des del punt de vista polític aquests 
últims mesos han estat i encara són molt 
convulsos. La major part dels catalans –els 
silencs entre ells– devem tenir la sensació 
que vivim la Història, amb majúscules i en 
primera persona, que el que passem com 
a societat s’explicarà en els llibres durant 
dècades. Perquè tot ha estat fora del comú 
i del quotidià. 

La sensació que cadascú pot experimentar 
del pas del temps en aquests moments és 
ambivalent: tot passa molt de pressa i cada 
esdeveniment sembla com si apuntés cap 
a un altre que ho hauria de canviar tot i que 
ens permetria de comprendre finalment el 
que realment passa. Però això no és així, el 
moment definitiu no arriba i es tracta d’anar 
canviant per acumulació.

Tot costa molt d’entendre, doncs. Per apro-
par-nos a la comprensió, com a ciutadans, 

hem de fer un esforç per informar-nos tan 
bé com sigui possible, per reflexionar i culti-
var l’esperit crític: consultar fonts diferents, 
fins i tot aquelles que ens generen incomo-
ditat; tenir en compte qui parla i des d’on 
ho fa; no admetre d’entrada (ni repetir ni 
generar) barbaritats o falsedats, sobretot a 
les xarxes socials, tan immediates i poc re-
flexives, plenes d’elements generadors que 
amaguen la seva vertadera personalitat i in-
tenció; acceptar que la realitat és més com-
plexa del que voldríem; assumir que tam-
poc no hi ha receptes màgiques i que sovint 
no hi ha bons bons ni dolents dolents. 

És en aquest sentit que cal escoltar i in-
tentar rebatre l’altre respectant-ne l’opinió 
diferent. Ara bé, el llegat de la societat 
occidental moderna ens imposa un límit: 
davant d’arguments que impliquen accions 
i pràctiques de repressió, no es pot callar 
en nom del respecte. Aquestes opinions i 
arguments no s’han de respectar, sinó com-

batre’ls. A les urnes, al carrer, a les institu-
cions. 

El món local és l’espai idoni per trobar-nos 
tant amb conciutadans nostres que per 
ventura pensen diferent de nosaltres com 
amb altra gent que, des de la seva expe-
riència o professionalitat, ens ajudi a en-
tendre millor el que vivim. Aquests dies 
caminant pel carrer és molt probable que 
la política envaeixi moltes de les converses 
que sentim o en les quals participem. Això 
no és pas dolent, al contrari. Aprofitem-ho. 
Per què no fem del nostre poble un espai 
de reflexió i de debat que ens permeti enca-
rar amb més consciència i responsabilitat 
els temps que vénen?

CONSELL DE REDACCIÓ
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EXTRACTE D’ACORDS
JGL ordinària núm. 20/2017 (2/10/2017)

Subministrament i instal·lació motorit-
zació estructura La Laguna PG 2017/562 
ACORD: Primer.- Contractar el subministra-
ment i instal·lació d’un sistema de motorit-
zació de l’estructura de focus/altaveus de 
l’escenari de La Laguna, a BTM SOUND, 
SL per un import total de 13.792,81 € (IVA 
inclòs).

Contractació servei informàtic PG 2017/417
ACORD: Primer.- Adjudicar a l’empresa 
ABAST SYSTEMS, SL, el contracte de ser-
vei d’un servei d’informàtica, per l’import de 
43.680 € més 9.172,80 € corresponents a 
l’IVA, per procediment obert, oferta econò-
micament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb el Plec de clàu-
sules jurídic administratives, econòmiques i 
tècniques particulars aprovat per acord de 
la Junta de Govern Local de data 18 d’abril 
de 2017 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 109 el 8 de juny 
de 2017 i en el Perfil de contractant.

Adjudicació obres espai lectura PG 2017/845 
ACORD: Primer.- Classificar les proposicions admeses, presentades pels licitadors, atès 
la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent 
ordre decreixent de puntuació:

 LICITADOR PROPOSICIÓ ECONÒMICA (IVA inclòs) AMPLIACIÓ 
GARANTIA

1 XAVIER ALSINA, SA 176.478,50€ 2 anys

2 ARGON INFORMÀTICA, SA 167.377,16€ 2 anys

3 RUBAU TARRES, SAU 158.741,76€ 2 anys

4 OSG SERVEIS GRUP, SLU 155.805,19€ 2 anys

En conseqüència tenir per excloses les proposicions presentades per Fàbregas Immobles, 
SL i Excavaciones Ampurdan 2000 S.L, per ser considerades anormals i desproporcionades.
Primer.- Classificar les proposicions admeses, presentades pels licitadors, atès la proposta 
portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre decrei-
xent de puntuació:

 LICITADOR PROPOSICIÓ ECONÒMICA (IVA inclòs) AMPLIACIÓ  
GARANTIA

1 XAVIER ALSINA, SA 176.478,50€ 2 anys

2 ARGON INFORMÀTICA, SA 167.377,16€ 2 anys

3 RUBAU TARRES, SAU 158.741,76€ 2 anys

4 OSG SERVEIS GRUP, SLU 155.805,19€ 2 anys

En conseqüència tenir per excloses les proposicions presentades per Fàbregas Immobles, 
SL i Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per ser considerades anormals i desproporcionades.

Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Selva i Ajuntament de Sils, 
desenvolupament del projecte “Art en 
ruta”. Exp. 2017/1829 ACORD: Primer.- 
Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Sils per al desenvolupament del projecte 
“Art en ruta”. 

Aprovació definitiva del projecte Implan-
tació d’un tram de carril bici i de millores 
en la mobilitat viària al nucli urbà, Exp. 
2017/580 ACORD: Primer.- Aprovar defi-
nitivament el Projecte d’Obres Locals per 
la implantació d’un tram de carril bici i de 
millores en la mobilitat viaria al nucli urbà.

JGL ordinària núm. 21/2017 (16/10/2017)

Adquisició i col·locació xarxa parapilo-
tes al King Park PG 2017/1175 General 
2017/1808 ACORD: Primer.- Contractar el 
subministrament i la instal·lació d’una xarxa 
parapilotes a la zona del camp de futbol de 
la urbanització King Park, a PARK’S 3000 
SL, per un import total de 4.168,45 € (IVA 
inclòs).

Adequació i arranjament de l’escala de 
la plaça de l’Euro PG 2017/1234 General 
2017/1903 ACORD: Primer.- Contractar 
les obres corresponents d’arranjament i 
adequació de l’escala de la plaça de l’Eu-
ro, a CONSTRUCCIONS I REHABILITACI-
ONS AVELLANEDA, SL, per un import de 
4.906,55 € (IVA inclòs).

Contractació obres de reparació teulat Llar 
d’infants PG 2017/1238 General 2017/1909
ACORD: Primer.- Contractar les obres de 
reparació del teulat de la Llar d’infants, a 
COBERTES PALAHI, SL, per un import de 
48.243,27 € (IVA inclòs).
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Contractació cursos al Centre Cívic 2017/2018 - Exp. 2017/1235
ACORD: Primer.- Contractar la realització dels següents cursos de formació al Centre Cívic de Sils, a raó d’una sessió setmanal d’una hora, 
durant el període de novembre de 2017 a juny de 2018, segons el calendari escolar:

Cursos Prestador del servei COST ACTIVITAT Preu/sessió sessions

Ioga JOAN COLLS LLOBET 1.305,00 € (exempt d’IVA) 45,00 € 29

Dansa del Ventre Mª INES DIAZ DE MARONNA 1.197,70 € (IVA inclòs) 41,30 € 29

Pintura i Dibuix JOAN COLLS LLOBET 1.015,00 € (exempt d’IVA) 35,00 € 29

Mecanografia Mª TERESA PORTAS PORÉ 1320,00 € (exempt d’IVA) - -

Adjudicació ampliació xarxa d’aigua PG 2017/1250
ACORD: Primer.- Classificar les proposicions admeses, presentades pels licitadors, atès la proposta portada a terme per la Mesa de Con-
tractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent de puntuació:

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL  
CRITERIS SUBJECTIUS

PUNTUACIÓ TOTAL  
CRITERIS OBJECTIUS PUNTUACIÓ TOTAL

1 AQUAMBIENTE, SAU 11,00 punts 70,09 81,09

2 ABASTAMENT D’AIGUA DEL TORDERA (aat) 13,00 punts 67,97 80,97

3 EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 0,00 punts 70,99 70,99

4 SALVADOR SERRA, SA 9,00 punts 60,59 69,59

Bases convocatòria 4 llocs de treball Pro-
grama Garantia Juvenil 2017. PG 2017/1103 
General 2017/1690 ACORD: Primer.- Apro-
var les bases reguladores de la convo-
catòria de selecció per la contractació en 
pràctiques de 4 persones (Programa de la 
Garantia Juvenil a Catalunya) que seguida-
ment s’indiquen:
1 auxiliar administratiu/iva biblioteca.
1 auxiliar administratiu/iva cultura i arxiu.
2 auxiliars administratius/ives secretaria/
urbanisme.

JGL ordinària núm. 22/2017 (6/11/2017)

Contractació d’una activitat formativa en 
teatre pels joves de Sils - Exp. 2017/1271 
ACORD: Primer.- Contractar la realització 
d’una activitat formativa en teatre per a jo-
ves durant el període de 2017/2018, a GRA 
DE SORRA, CONTES I TEATRE, SCP per 
un import total de 1.445’95 € (IVA inclòs).

Aprovació conveni marc de col·laboració, 
creixement i consolidació empreses i fo-
ment activitat econòmica. Exp. 2017/2050
ACORD: Primer.- Aprovar el conveni marc 
de col·laboració entre la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació de Girona i 
l’Ajuntament de Sils per al creixement i 
consolidació de les empreses i el foment de 
l’activitat econòmica del Municipi. 

Adquisició d’una emissora xarxa rescat 
PG 2017/1241 General 2017/1913 ACORD: 
Primer.- Contractar l’adquisició i col·locació 
d’una emissora portàtil de la xarxa Rescat 
perla policia local de Sils a ELECTRONICA 
GIRONA 2012, SL, per un import total de 
763,51 € (IVA inclòs).

Aprovació plec de clàusules contractació 
arrendament pis escoles Vallcanera. PG 
2016-1050 ACORD: Primer.- Aprovar el Plec 
de condicions que ha de regir el concurs, en 
els termes que figura en l’expedient.

Adquisició de dues armilles antibales per 
la policia local PG 2017/1240 General 
2017/1912 ACORD: Primer.- Contractar 
l’adquisició de dues armilles antibales per 
la policia local de Sils a TOTTEX UNIFOR-

ME, SL, per un import total de 1.149,50 € 
(IVA inclòs).

Adquisició d’un sistema d’immobilització 
de vehicles (parany) PG 2017/1315 Gene-
ral 2017/2016 ACORD: Primer.- Contractar 
l’adquisició d’un sistema d’immobilitza-
ció de vehicles per la policia local de Sils 
CONSTRUCCIONES MECANICAS DUCH, 
SL, per un import total de 289,19 € (IVA 
inclòs).

Sol·licitud Pla de Serveis d’assistència 
en matèria de prevenció d’incendis - Exp. 
2017/1343 ACORD: Primer.- Sol·licitar al 
departament de Medi Ambient de la Dipu-
tació de Girona el Pla de Serveis d’Assistèn-
cia en matèria de prevenció d’incendis, en 
concret per la línia 3 de Redacció del pro-
jecte executiu per a l’obertura i/o el mante-
niment de les franges perimetrals de protec-
ció per prevenir incendis en nuclis urbans i 
urbanitzacions segons el que s’estableix a 
la Llei 5/2003.

Acceptació ajut als esportistes amateurs 
del municipi - Exp. 2017/1095 ACORD: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 423 € 
concedida per la Diputació de Girona pel 
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suport als programes municipals d’ajuts 
als dos esportistes amateurs del municipi 
següents, menors de 25 anys i no profes-
sionals, d’esports individuals, amb número 
d’expedient 2017/415:

NOM ESPORTISTA IMPORT 
SUBVENCIÓ

Marc Flores Masó 223 €

Sònica Colell Sannikova 200 €

Aprovació addenda conveni de col-
laboració, manteniment i promoció itine-
raris senderisme, cicloturisme i BTT. Exp. 
2017/2025 ACORD: Primer.- Aprovar l’Ad-
denda al conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Sils per al manteniment i promoció d’ac-
tivitats de senderisme, cicloturisme i BTT. 

Aprovació pla de desplegament de xarxa 
de fibra òptica. Exp. general 2017/1545, 
PG 2017/1052. ACORD: Primer.- Aprovar el 
Pla de Desplegament presentat per Adamo 
Telecom Iberia, SA d’una xarxa de comuni-
cacions per fibra òptica al municipi de Sils 
amb les següents condicions:
Xarxes soterrades: Caldrà sol·licitar autorit-
zació prèvia per realitzar qualsevol actuació 
d’obra civil a vials/zones públiques (amplia-
ció d’infraestructures canalitzades existents 
o realització de cales en les canalitzacions 
existents en el cas que algunes d’elles es-
tiguin obstruïdes i s’hagi de procedir a la 
seva reparació). 
Xarxes aèries: Caldrà sol·licitar autorització 
prèvia per executar nous trams que creuin 
vials/zones publiques que no coincideixen 
amb encreuaments ja existents d’altres ca-
bles de telefonia. Això, tant pels cables cor-
responents a la sol·licitud actual referida al 
desplegament de les xarxes generals com 
pels nous cables corresponents a la pos-
terior estesa fins als abonats finals (xarxes 
de dispersió). 
En general a les façanes els nous cables 
s’instal·laran en paral·lel als dels serveis de 
telefonia existents i les noves caixes al cos-
tat de les ja existents.

Proposta d’adjudicació obres projecte espai de lectura i zona polivalent PG 2017-845 
ACORD: Primer.- Adjudicar a l’empresa OSG SERVEIS GRUPS, SL, el contracte d’execució 
d’obres del “Projecte bàsic i executiu espai de lectura i zona polivalent a Sils”, per l’import 
de 128.764,62 € més 27.040,57 € corresponents a l’IVA, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb el Plec de 
clàusules jurídic administratives, econòmiques i tècniques particulars aprovat per acord de 
la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2017 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 151 de 8 d’agost de 2017 i en el Perfil de contractant.

Ple extraordinari núm. 7 (28/9/2017)

Aprovació Compte General Exercici 2016 - Exp.: 2017/652 - General: 2017/956 ACORD: 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016 d’acord amb allò establert a l’article 
212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.

Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Ajuntament de Sils, 
cofinançament i condicions d’execució i lliurament millora enllumenat públic exterior del 
municipi. Exp. 2017/1752 ACORD: Autoritzar i disposar la despesa plurianual de les pres-
tacions P1, P2 i P3 i autoritzar i disposar la depesa de la prestació P4 i la direcció tècnica, 
segons els detall següent:

Prestació Descripció 2018 2019 2020 2021 2022

P1
Gestió  
energètica 

6.267,80 6.267,80 6.267,80 6.267,80 6.267,80

P2
Manteniment 
preventiu

60.258,00 60.258,00 60.258,00 60.258,00 60.258,00

P3 Garantia total 11.298,38 11.298,38 11.298,38 11.298,38 11.298,38

P4

Renovació de 
l’enllumenat 
públic exterior 
(25% del cost 
+ la totalitat de 
l’IVA)

102.006,99 102.006,99 102.007,00 0,00 0,00

Coordinació SS i direcció  
tècnica de les obres

14.610,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (€) 194.441,34 179.831,17 179.831,18 77.824,18 77.824,18

Aprovació denominació via pública. Exp. 
2017/1765 ACORD: Primer.- Aprovar la de-
nominació “Tocs” de la via pública, el pas-
satge que connecta el Centre Cívic de Sils 
amb el carrer de l’Església a l’alçada de la 
Sala Cultural la Laguna, pels següents mo-
tius: el passatge és una via que no disposa 
de denominació oficial i la proposta actual 
de donar nom a la via arrenca de la darrera 
edició de l’Exposició de Flors. 

Ple extraordinari núm. 8 (11/10/2017)

Aprovació definitiva projecte “Millora dels 
paviments dels parcs municipals”. Exp. 
2017/1381 ACORD: Primer.- Aprovar defi-
nitivament el Projecte d’Obres Locals per 
la millora dels paviments dels parcs muni-
cipals.
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Aprovació definitiva projecte “Adequa-
ció planta baixa a nou casal d’avis”. Exp. 
2017/520 ACORD: Primer.- Aprovar defi-
nitivament el Projecte d’Obres Locals per 
l’Adequació del nou casal dels avis.

Ple extraordinari núm. 10 (7/11/2017)

Aprovació modificació de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2018. PG 2017/1313 
General 2017/2014 ACORD: Primer.- Apro-
var provisionalment, per a l’exercici 2018 i 
següents, la modificació de les ordenances 
fiscals següents:
21.01 Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis adminis-
tratius.

GRUPS MUNICIPALS

AL TEU COSTAT!
independentsdesils@gmail.com

21.06 Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans.
22.01 Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis mitjançant 
la utilització de les instal·lacions municipals.
22.02 Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública.
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Les societats més avançades es fonamen-
ten en un règim democràtic ben arrelat i 
ben estructurat, amb clara independència 
entre els tres poders que actuen en un Es-
tat. El moviment independentista ha posat 
en evidència la baixa qualitat democràtica 
que es practica a Espanya, la feblesa dels 
seus líders polítics, la dubtosa independèn-
cia entre poders i l’escandalosa dependèn-
cia dels principals mitjans de comunicació 
al govern del PP.
Aquests dies veiem com les decisions i po-
sicionaments de determinats partits polítics 
han afectat les coalicions entre grups en 
molts ajuntaments. Molts alcaldes de di-
ferents ideologies estan actuant amb una 
gran dignitat i coherència amb els seus 
postulats. El fins fa poc alcalde de Blanes 
n’és un exemple. 
Es vox populi l’actuació de l’Alcalde de Sils 
amb el referèndum (acte de participació a la 

fi) i el tema independentista i no tornarem a 
explicar-lo. La gravetat dels fets va portar al 
regidor d’ERC a anunciar la seva sortida del 
govern municipal al·legant pèrdua de con-
fiança. S’obria l’escenari d’un govern amb 
minoria i la possibilitat d’explorar vies per 
a una moció de censura que donés un nou 
govern a Sils. 
El grup municipal PDeCAT té mà estesa 
per a tothom i disposat a parlar de tot. Per 
aquest motiu es van celebrar trobades en-
tre el regidor d’ERC i la resta de l’oposició. 
El 12 d’octubre (que simbòlic!) dit regidor 
va assumir el compromís de sortir del go-
vern municipal com a pas previ per tractar 
la resta de condicionants d’una hipotètica 
moció de censura, i ens va demanar discre-
ció i una mica de temps per poder formalit-
zar degudament el trencament del pacte de 
govern que tenia signat. Tothom va respec-
tar la petició formulada fins que el mateix 
regidor, sorprenentment i sense més, va 
declarar en els mitjans de comunicació que 
mantenia el pacte de govern (veure PuntA-
vui del 17 Oct). La justificació del regidor 
fou que eren temps convulsos i “no con-

venia afegir-hi trasbalsos, a l’Ajuntament”. I 
aclaria que no era un canvi de decisió si no 
un “ajornament”.Les jornades de participa-
ció ciutadana en relació al Pg. Sants Cos-
me i Damià han finalitzat. Recordem que 
en aquest mandat es va crear la regidoria 
de participació ciutadana. El maig de 2016, 
vàries preguntes al ple i una mobilització 
ciutadana amb més de 400 signatures, van 
defensar el dret dels silencs a opinar-ne, in-
cloent la opció de rehabilitar o redefinir el 
local del Mannix. La petició no va merèixer 
cap atenció i el Mannix fou enderrocat. Any 
i mig més tard, el govern municipal finalit-
za un procés de dues sessions amb minsa 
“participació”, incapaços de mobilitzar ni 
20 veïns (lluny dels 400 signants). Escassa 
difusió i manca de connexió amb la ciuta-
dania i entitats (potencials usuaris de l’es-
pai). S’han dilapidat mes de 20.000 € i es 
desconeix el cost de la proposta d’ordena-
ció presentada, de la qual ni tan sols es va 
presentar un avanç de pressupost. 
Un fracàs. Tard, car i malament.

GRUP MUNICIPAL DE PDeCAT.

CAPGIREM SILS
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LA SITUACIÓ DEL GOVERN I EMPRESONA-
MENTS DELS SEUS MEMBRES ELEGITS DE-
MOCRÀTICAMENT I LA OCUPACIÓ DE LES 
INSTITUCIONS
Primer l’empresonament de Jordi Sànchez 
i Jordi Cuixart i després del vice-president 
Oriol Junqueras i els consellers del govern 
de Catalunya Raül Romeva, Dolors Bassa, 
Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Me-
ritxell Borràs i Carles Mundó, ens ha por-
tat a un moment, d’una gravetat immensa. 
Amb l’amenaça que pesa sobre el presi-
dent Carles Puigdemont i la resta de conse-
llers a l’exili, forçats a preservar la institució 
en unes condicions que no havíem vist des 
del franquisme. El fet que estem vivint és el 
més greu que aquest país ha viscut després 
del retorn del president Tarradellas.
Els vuit membres del govern de Catalunya 
que han ingressat a la presó no ho fan per 
haver comès cap delicte. Són empresonats 

perquè nosaltres, els ciutadans de Catalu-
nya, els vam votar i ells han dut a terme el 
programa electoral que havien presentat a 
les eleccions del 27 de setembre de 2015. 
Si ens ho parem a pensar, han empresonat 
els nostres vots i la nostra voluntat. Quina 
és aquesta voluntat? La de fer un millor pro-
jecte per al nostre país.
Ens amenacen sense cap mirament amb 
una dictadura. Hem d’alçar la bandera de 
la llibertat i lluitar contra aquesta tirania. 
És el moment en què el país de Catalunya 
ha de reaccionar en defensa de les insti-
tucions, en defensa de la Generalitat, en 
defensa de la República, en defensa del 
president de Catalunya i en defensa de tots 
els components del govern. A tots ells ex-
pressem el nostre respecte més absolut, el 
nostre suport incondicional i la nostra soli-
daritat. Que sàpiguen que volem aquestes 
deu bones persones lliures i a casa.

L’anunci del president del govern espanyol, 
Mariano Rajoy, dels detalls de l’aplicació de 
l’article 155 contra la Generalitat i el Par-
lament de Catalunya, no ha deixat indife-
rent ningú. L’anunci ha fet bullir les xarxes 
socials, molt actives aquests últims mesos. 
Moltes han estat les reaccions al cop d’es-
tat del govern espanyol contra les instituci-
ons catalanes, totes fetes sempre sota un 
moviment pacífic.
Tornem a tenir els ciutadans de Catalunya 
una altre oportunitat de donar una resposta 
ferma al govern espanyol el proper 21 de 
desembre. Què escoltin d’una vegada per 
totes què vol el poble de Catalunya. Acata-
ran el resultat final?

ERC

Caminem junts i juntes per decidir-ho tot!
Ara toca treballar a casa, als municipis. 
La guerra de banderes ha allunyat la rea-
litat que pateix molta gent. Les mancances 
d’atenció a les persones dependents, la si-
tuació de pobresa que pateix la gent gran, 
especial dones pensionistes amb pagues 
ridícules o aquelles famílies monoparentals 
en les que la cap de família es la mare i 
pateixen situacions extremes de precarie-
tat per manca de recursos econòmics, la 
pobresa energètica que pateixen famílies 
i persones que no poden pagar la llum o 
el gas per escalfar-se, la manca d’aliments 
que pateixen moltes famílies que han de 
recórrer a Càrites, els desnonaments, la 
manca de recursos per l’atenció a dones 
maltractades, la impossibilitat d’un treball 
digne que obliga a part de la joventut ha 
emigrar a l’estranger, la vulnerabilitat d’al-

gunes dones joves víctimes de xarxes de 
prostitució... I no es per manca de diners, 
si en comptes de rescatar els bancs s’ha-
guessin rescatat les persones o es perse-
guís el frau fiscal o el 3%... segurament no 
patiríem tantes necessitats.
Ara toca recuperar la sobirania, per a de-
cidir-ho tot, per que tothom pugui menjar, 
tenir treball digne, que les dones visquin 
en igualtat sense patir violència masclista, 
tenir una educació i una salut de qualitat... 
sense això, no és possible decidir res més. 
Es per això que volem treballar i caminar 
junts per a trobar una solució que no frac-
turi més el nostre poble, sinó que el cohesi-
oni pensant en el futur immediat en els que 
tenim al costat, en la nostra gent. 
Nosaltres apostem per educar i resoldre els 
problemes amb el diàleg i no amb la impo-
sició, amb la pau, amb el consens, la de-
mocràcia, per acceptar i tolerar la diversitat. 
Per això nosaltres defensem el referèndum 
pactat i la revocació de l’article 155 de la 
constitució.

Nosaltres creiem que els canvis es donen 
construint des de baix, escoltant i escol-
tant-nos els uns als altres. La política ens 
ha de servir a la gent per a intervenir di-
rectament en el que ens afecta el dia a dia. 
És per això que per a nosaltres són molt 
importants els processos participatius i els 
pressupostos participatius on les persones 
puguem decidir quines són les nostres pri-
oritats i a què volem destinar els nostres 
recursos.
A Sils vam fer un procés participatiu per a 
decidir com volem el passeig del poble, la 
participació no va ser tan nombrosa com 
haguéssim volgut, però les idees i les apor-
tacions han servit per a dissenyar un es-
pai que esperem sigui més agradable per 
a tothom i des de tothom. Aquest procés 
no serà aïllat i esperem que en els propers 
processos la participació vagi en augment, 
per un Sils més nostre!

GRUP MUNICIPAL ICV - EUIA
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APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2018
En línia general s’aproven la congelació de 
les taxes i impostos exceptuant la referent 
a la recollida, tractament i eliminació d’es-
combraries i altres residus urbans que s’in-
crementarà a causa de l’augment del cànon 
de la Generalitat i la manca de reciclatge 
que desenvolupem a continuació.

Així mateix es sotmeten a modificació les 
ordenances fiscals següents:

21.01 Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació de serveis 
administratius.

Es regula la taxa per l’ús d’un despatx per a 
realitzar tasques notarials.

L’any passat es va oferir un servei més pro-
per als ciutadans per tal que poguessin re-
alitzar les gestions notarials sense despla-
çar-se fora del municipi, a cost zero. Aquest 
servei es continua prestat i la taxa no és 
repercutible al ciutadà.

21.06 Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per recollida, tractament 
i eliminació d’escombraries i altres 
residus urbans.

S’incrementa la taxa “d’escombraries” 
al voltant d’un 6% (que suposa 8’76 €). 
Aquest increment ve motivat pels següents 
factors:

• Cànon Generalitat 18’67% 
• Tractament fraccions per part Ajunta-

ment de Lloret 3% (previsió)
• Gestió Consell Comarcal 1’95%

Per altra banda, l’increment dels costos de 
tractament són els següents:

• de la fracció de la resta 6’06% 
• de tractament de rebuig 8’34%
• del FORM 0%
• del vegetal 0%
• dels voluminosos 0%

Aquests 2 darrers increments en la previ-
sió de la generació de residus i dels costos 
de tractament ocasionen que l’increment 
d’aquest tractament respecte al realitzat 
durant el 2017 sigui d’un 13’46%

La repercussió de tots fan que l’increment 
de la taxa com a terme mig tal i com s’ha es-
pecificat anteriorment sigui d’un 6% global

L’Ajuntament es manifesta preocupat pels 
continus increments del cànon i tractament 
provinents de la Generalitat que s’han de 
suportar, de la previsió dels increments ja 
anunciats pels propers exercicis que no de-
penen de la gestió municipal així com de la 
impossibilitat d’assolir els percentatges de 
reciclatge obligatoris per l’any 2020 esta-
blerts al voltant del 60-70% que ocasiona-
ran importants augments en aquesta taxa 
(actualment Sils no arriba al 30% per sota 
de la mitjana comarcal entorn del 33%). Per 
aquest motiu s’estan estudiant altres siste-
mes de recollida que es comencen a intro-
duir en municipis propers i la seva efectivitat 
ja que l’objectiu final és el pagament real de 
la taxa en funció de la generació de residus.

22.01 Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació de serveis 
mitjançant la utilització de les instal-
lacions municipals.

Es concreta el canvi de nomenclatura de 
la Sala Polivalent del Centre Cívic de Sils i 
s’elimina el mínim de 3 hores per l’ús en 
activitats privades.

22.02 Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública.

Es regulen les taxes que corresponen a 
instal·lacions fixes publicitàries en sòl públic.
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• La promoció de nous valors d’aquells que 
estan estudiant i que demostrin unes ap-
tituds adequades per a la música.

• El coneixement, tractament i divulgació 
del repertori orquestral i de cambra.

• La promoció, divulgació i recuperació de 
la música que es faci a la nostra comarca 
i a Catalunya.

• Despertar i fer créixer l’interès dels in-
fants per a la música.

• La integració cultural i social de la mú-
sica.

CONCERT DE L’ORQUESTRA JOVE  
DE LA SELVA I CAMPANYA SOLIDÀRIA  
DE JOGUINES
La Sala La Laguna va acollir al novembre el 
concert de l’Orquestra Jove de la Selva fruit 
de la col·laboració que l’Ajuntament de Sils 
té amb aquesta Fundació.

Els joves integrats, nois i noies d’arreu de 
la comarca selvatana i concretament els si-
lencs Sebastian Contra i en Pol Martí, van 
interpretar cadascuna de les peces progra-
mades per a l’orquestra de corda i l’orques-
tra de vent dirigits per la Neus Cuberta i en 
Ramon Pastor, respectivament. 

Cal dir que per a molts d’ells aquest era el 
seu primer concert i el van superar amb 
nota, obsequiant als assistents una molt 
bona interpretació i una agradable vetllada.

Atès la proximitat de les festes de Nadal, a 
iniciativa de l’Ajuntament de Sils es podia 
realitzar un donatiu a l’entrada que ha de 
servir per a la compra de joguines de Nadal 
per a aquelles famílies més desfavorides 
del municipi, l’import aconseguit en aques-
ta recaptació va ser de 253’57€.

L’Orquestra Jove de la Selva ofereix una 
formació orquestral integral als joves estu-
diants, que, pel seu nivell, encara no tenen 

cabuda en les orquestres professionals, al-
hora que enriqueix la tasca de les escoles 
de música i dels Ajuntaments convidant als 
músics a seguir els seus estudis superiors 
orquestrals.
La fundació OJS actua com a gran entitat 
cultural amb uns objectius molt clars:

• La formació musical i integral dels joves 
instrumentistes de la comarca de la Selva 
que busquin la pràctica orquestral i con-
junta com a objectiu.
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A tots ells volem agrair la seva col·laboració 
i participació, així com també a totes les 
persones que van assistir a l’acte.

25N DIA INTERNACIONAL  
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El dia 24 de novembre passat va tenir lloc 
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament la com-
memoració del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere.

L’acte, presentat per la Regidora de Co-
municació, s’inicià amb una comparativa 
de xifres de les víctimes de violència de 
gènere durant el darrer any, on destacava 
l’augment de detencions per maltractament 
a menors d’edat. Es va emfatitzar, llavors, 
la necessitat d’educar els més joves en el 
respecte, la tolerància i la igualtat.

Aquesta breu introducció donà pas a la lec-
tura del Manifest a càrrec de la Regidora 
de Benestar Social. Un manifest on es po-
saven de relleu les innumerables situacions 
“habituals” i no tant “habituals” que es pa-
teixen en el dia a dia i on No és No!. 

Seguidament, la Sònia Fuentes, professora 
d’educació primària, especialista d’Educa-
ció Física, presentà la seva obra autobio-
gràfica “Diario de una mujer maltractada”, 
on relata la seva experiència, i a on des-
criu els estereotips socials, l’enfrontament 
a la societat, el tractament que la Justícia 
fa d’aquests casos, i la superació d’aquest 
episodi.

Aquest llibre forma part d’un projecte 
personal que pretén retratar la realitat 
que arriba a viure una dona maltracta-
da: el parany en el qual es veu envoltada, 
de mica en mica i gairebé sense ado-
nar-se, i del qual només podrà sortir-se’n 
si és que té el propòsit ferm d’assolir-ho. 
El llibre transmet, malgrat tot el que explica, 
una visió optimista i té, a més, un desenllaç 
feliç. Vol donar l’empenta i la força neces-
sàries a totes aquelles dones que aguanten 
i perpetuen qualsevol tipus de maltracta-
ment, sigui físic, psicològic o sexual, per 
tal d’ajudar a les víctimes a trencar amb 
aquest terrible malson. 

Si us interessa trobar més informació sobre 
el llibre podeu adreçar-vos al bloc de l’auto-
ra: soniafuentes202blocspot.com

L’acte es va cloure amb un encesa d’espel-
mes en forma de llaç i amb un minut de 
silenci en record de les víctimes.

Durant tota la jornada s’exposà tot un se-
guit de murals sobre la Violència de Gènere 
amb els lemes “Estimar no fa mal!”, “No és 
no!”, “Viu l’amor lliure de la violència” realit-
zat pels nois i noies de l’Espai Jove de Sils.

http://soniafuentes202blocspot.com/
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LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, SÍ!!! PERÒ...
Vivim moments històrics i polítics on els 
posicionaments s’extremen i on els darrers 
esdeveniments inciten a sortir al carrer a 
manifestar-se ben alt en una o altra opció.

Tot això és ben legítim, només faltaria!

Però s’ha de posar de manifest que quan 
aquestes mostres d’expressió degraden el 
nostre municipi amb pintades cal donar un toc 
d’atenció i convidar a la reflexió als seus autors.

La llibertat d’expressió ha d’existir, però 
per sobre de tot ha de prevaldre l’actitud 
cívica dels seus manifestants ja que si l’op-
ció és deixar fixades aquestes expressions, 
aquestes s’haurien de realitzar amb materi-
als que no perjudiquin l’entorn, no el degra-
din i que puguin ser retirats posteriorment 
pels seus autors amb facilitat, per exemple 
cartells o els darrers crespons grocs.

Ja fa anys que una mostra d’aquesta ex-
pressió va quedar fixa en un element privat, 
però els efectuats darrerament han estat en 
mobiliari urbà i la neteja d’aquesta involucra 
i afecta tots els ciutadans. 

L’Ajuntament de Sils i la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona han signat 
un conveni de col·laboració per a desenvo-
lupar activitats i accions que impliquin un 
major impuls a la competitivitat econòmica 
del municipi. 

Mitjançant aquest conveni s’establiran me-
canismes de cooperació institucional entre 
ambdues administracions per tal de poder 
desenvolupar les esmentades accions. 

En aquest sentit, la Cambra posarà a dis-
posició de l’Ajuntament diferents actuaci-
ons que es derivin de plans de treball dels 
programes camerals de formació, compe-
titivitat i innovació que es desenvolupen 
anualment i l’Ajuntament, mitjançant les 
Regidories de Promoció Local o de Joven-
tut –segons a qui vagi adreçat el pla–, s’en-
carregarà amb el seus mitjans de facilitar 
aquesta formació. 

CONVENI PEL CREIXEMENT I  
CONSOLIDACIÓ DE LES EMPRESES  
I FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
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EL CAMÍ DE ST JAUME  
JA ÉS RUTA SELVATANA
Atenent la creixent demanda d’usuaris que 
cerquen equipaments i activitats d’oci, tu-
rístiques i esportives a l’aire lliure com són 
ara el senderisme, el cicloturisme i el BTT, 
ja fa prop de 9 anys l’Ajuntament de Sils va 
signar un conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal per a fomentar aquestes 
activitats ja que el municipi disposa d’iti-
neraris per a aquestes pràctiques i, amb-
dues administracions tenen la voluntat de 
promoure el desenvolupament econòmic i 
social del municipi i de la comarca respecti-
vament, fomentant les activitats vinculades 
a la valorització dels recursos del territori 
d’una manera sostenible i respectuosa.

En aquest sentit l’any 2008 es van integrar 
a les xarxes de BTT les rutes número 8 i 
9 corresponents a Vallcanera-Serramagra 
i Estany de Sils respectivament, posterior-
ment s’hi va incloure la Ruta dels Segadors 
als Grans Camins de l’Aigua de La Selva.

Enguany, amb la voluntat de promocionar 
noves rutes d’interès general per a la co-

marca de La Selva s’ha inclòs dins el con-
veni el Tram del Camí de St. Jaume (Via 
Augusta) al seu pas pel municipi.

Aquest tram s’inicia a la sortida del PGA 
Golf de Caldes entrant al municipi de 
Vallcanera i finalitza a l’Estany de Sils, en 
entrar al terme municipal de Caldes.

El conveni esmentat preveu que el Consell 
Comarcal realitzi el manteniment, conser-
vació i/ reposició de la senyalització direc-
cional i de seguiment pròpia dels itineraris, 
així com també que desenvolupi accions de 
promoció a través de l’edició i actualització 
de material gràfic de promoció de la xar-
xa comarcal de BTT i de la xarxa de Grans 
Camins de l’Aigua, la incorporació dels iti-
neraris objecte del conveni al seu Sistema 
d’Informació Geogràfica i Bases de Dades, 
i la tramitació i manteniment de les homo-
logacions dels senders (homologació de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya) i rutes BTT (homologació BTT 
Catalunya).

Per a gaudir d’aquestes rutes podeu trobar 
informació a les publicacions següents:

• Els Grans Camins de l’aigua a la Selva
• Les rutes BTT a la Selva
• BTT Catalunya homologada

O també us podeu descarregar les fitxes i 
tracks a:

• www.laselvaturisme.com
• www.wililoc.com

PATIS NETS, ESMORZARS SOSTENIBLES
L’Ajuntament de Sils a través de la Regidoria 
d’Ensenyament ha fet entrega de 580 uni-
tats de porta entrepans als centres d’edu-
cació primària del municipi, un sistema 
reutilitzable i més ecològic per a embolicar 
l’entrepà.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la reducció 
de l’ús de l’alumini i dels residus generats 
diàriament als centres educatius així com 
la conscienciació dels alumnes envers la 
importància i la necessitat de realitzar ac-
tuacions en el dia a dia respectuoses amb 
l’entorn i que fomentin la prevenció de re-
sidus, la sostenibilitat i la reutilització dels 
materials.

Aquesta no és una acció puntual sinó es 
proveirà amb aquest porta entrepà als alum-
nes que s’incorporin en propers cursos.

La iniciativa s’emmarca dins d’una sèrie 
d’accions promogudes des de l’Ajuntament 
a favor de la Protecció del Medi Ambient 
i la sostenibilitat que en conveni amb d’al-
tres administracions es duen a terme als 
centres educatius del municipi com pot ser 
la Setmana de Prevenció de Residus del 
Consell Comarcal que va tenir lloc la dar-
rera setmana de novembre, les visites a la 
Deixalleria o el Projecte “L’entorn Natural a 
l’Escola” amb educadors mediambientals a 
través de la Diputació de Girona.

Paral·lelament, i com a acord sorgit al dar-
rer Consell Escolar Municipal, des dels di-
ferents centres educatius incloent el de se-
cundària -que pertany a Escoles Verdes- es 
potenciaran iniciatives on el centre d’interès 
sigui la conscienciació en el respecte pel 
nostre entorn, el reciclatge i la reutilització.

http://www.laselvaturisme.com
http://www.wililoc.com
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AJUTS ALS ESPORTISTES AMATEURS  
SILENCS QUE COMPETEIXEN A NIVELL  
ESTATAL O SUPERIOR

AJUTS A LES NOVES EMPRESES  
DEL MUNICIPI

El Servei d’Esports de la Diputació de Gi-
rona va concedir una sèrie de subvencions 
per al suport als programes municipals 
d’ajuts als esportistes d’esports individuals 
amateurs gironins menors de 25 anys que, 
prèvia classificació, van participar en els 
campionats estatals o superiors.

Des del 2015 el nostre municipi disposa 
d’una línia d’ajut que té per objecte incenti-
var la creació de llocs de treball al municipi 
de Sils dins de les dos opcions següents:

• A favor de les empreses que incrementin 
el nombre de treballadors de la seva plan-
tilla amb residència al municipi de Sils, 
mitjançant la Xarxa de Serveis Integrals 
per a l’Ocupació (SIO) de l’Ajuntament 
de Sils. L’ajut consistirà en una aportació 
econòmica destinada a sufragar, en part, 
les despeses que es deriven de la con-

tractació de nous treballadors que hagin 
estat contractats per l’empresa per tal 
d’incentivar la creació de llocs de treball. 

• A la promoció de l’emprenedoria i l’afavo-
riment de la creació i l’establiment de no-
ves empreses al municipi de Sils. Aquests 
ajuts tenen com a objectiu l’impuls i el fo-
ment per a la creació de noves empreses 
i llocs de treball. L’ajut consisteix en una 
aportació econòmica destinada a donar 
suport i contribuir a l’èxit de les iniciatives 
empresarials i l’emprenedoria.

L’Ajuntament es va acollir a aquesta convo-
catòria amb la finalitat d’ajudar a sufragar 
les despeses ocasionades per la participa-
ció en les competicions esportives a nivell 
individual per tal que els esportistes munici-
pals interessats en aquesta línia d’ajut se’n 
poguessin beneficiar.

Com a resultat, els esportistes locals Marc 
Flores Masó i la Sònia Collell Sannikova, 
que competeixen en les modalitats de mo-
tociclisme i gimnàstica, respectivament, 
n’han estat els beneficiaris.

Dins d’aquest exercici, entenent-lo des l’1 
d’octubre del 2016 fins el 31 d’octubre del 
2017, 3 iniciatives empresarials n’han estat 
beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts.
A partir de novembre es tornen a obrir 
aquestes ajudes.

Podeu consultar àmpliament les bases al 
següent enllaç:
http://www.sils.cat/media/sites/23/Bases-
incentius-empreses.pdf

TANCAMENT DEL CARRER  
JACINT VERDAGUER ELS DIES DE MERCAT
Atenent a raons de seguretat tots els diven-
dres, dia de mercat, des de les 8.00h del 
matí fins a les 14.00h de la tarda el car-
rer Jacint Verdaguer romandrà tancat a la 
circulació de vehicles en el tram comprés 
entre els carrers Juli Garreta i Lluís Barceló.

Tal i com s’ha indicat anteriorment aquest 
tram representava un perill per la conflu-
ència del trànsit de vehicles i de vianants, 
ja que aquests últims es veien obligats a 
travessar el carrer Jacint Verdaguer per tal 

d’accedir a les parades existents al llarg del 
carrer Joan Maragall fins a la Barceloneta.

Cal aclarir que els veïns que tenen garatges 
al carrer jacint Verdaguer, des carrer Juli 
Garreta fins el carrer Joan Maragall, tenen 
permès tant l’accés com la sortida. Ente-
nem que aquesta mesura pugui ocasionar 
alguna molèstia a algun veí, però hem cre-
gut convenient prioritzat la seguretat dels 
vianants que acudeixen setmanalment al 
mercat.

http://www.sils.cat/media/sites/23/Bases-incentius-empreses.pdf
http://www.sils.cat/media/sites/23/Bases-incentius-empreses.pdf
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

#PELSVALENTS ESCUTS POLICIALS  
SOLIDARIS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

El passat mes de novembre es realitzà la 
primera sessió del CEM per a aquest curs 
17-18 on es va comptar amb l’assistència 
del Delegat de Serveis Territorials a Girona, 
Sr. Josep Polanco, per a tractar les edifi-
cacions dels Centres Educatius pendents al 
nostre municipi.

La previsió de l’anterior Delegat Territorial, 
el Sr. Albert Bayot, estimava la redacció 
del projecte d’edificació del nostre Institut 
per a aquest curs 2017-2018 segons uns 
determinats criteris i la puntuació que es 
derivava d’aquests. L’actual delegat va ex-
posar que un seguit de canvis de criteris 
sotmesos també a la situació econòmi-
ca i política actual han emplaçat aquesta 
redacció de projecte per a inicis de l’any 
2020 si no sorgissin altres esdeveniments 
que modifiquessin aquesta previsió en un 
o altre sentit, i en conseqüència la redacció 

La Policia Local de Sils s’ha sumat a aques-
ta iniciativa solidària. Sota el lema #pelsva-
lents aquesta campanya vol recaptar fons 
econòmics per a la lluita contra el càncer 
infantil, que s’entregaran íntegrament a 
l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
per ajudar a la creació del SJD Pediatric 
Cancer Center, un nou centre hospitalari 
destinat a la investigació i tractament del 
càncer infantil.

Els escuts brodats i adhesius són tot un re-
clam per als més petits i poden ser un bon 
regal per a aquestes dates alhora de contri-
buir en una bona causa.

Cada escut té un preu de 4 euros i es poden 
adquirir a les dependències de la Policia 
Local i a diferents establiments municipals.

del projecte de l’Esc. Els Estanys podria re-
alitzar-se en els 2 o 3 anys posteriors.

Des de l’Ajuntament es proposà que el pro-
jecte d’edificació contemplés la possibilitat 
de realitzar un Centre 3-16 (Institut-Escola) 
ja que es disposava de terreny, es donaria 
solució d’edificació als dos centres fet que 
podria abaratir el projecte en compartir 
instal·lacions i permetria avançar l’edifici de 
primària.

El Delegat també manifestà que existeix 
una consolidació dels grups d’alumnes, 
fet que garanteix la continuïtat de les líni-
es obertes als diferents centres educatius; 
recordem que el passat curs s’adreçà un 
escrit al Departament d’Ensenyament en 
aquest sentit davant la decisió de tancar 
una línia de P3 que finalment no es produí.

Dins de l’ordre del dia també es tractaren 
d’altres temes com la renovació dels repre-
sentants dels diferents sectors que el com-
ponen, es ratificà el calendari escolar del 
municipi que el podeu consultar al següent 
aquest link:
http://www.sils.cat/media/sites/23/calenda-
ri-ok-curs-17-18.pdf

es presentà les diferents accions als cen-
tres educatius promogudes per la Regidoria 
d’Ensenyament en relació a la Prevenció de 
Residus i Protecció del Medi Ambient així 
com els projectes de suport als alumnes en 
situació de risc i atenció a la família des de 
la Regidoria de Benestar Social.

http://www.sils.cat/media/sites/23/calendari-ok-curs-17-18.pdf
http://www.sils.cat/media/sites/23/calendari-ok-curs-17-18.pdf
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Els ciutadans han pogut participar a través 
d’una enquesta en línia i de dos tallers de 
debat, i han opinat sobre mobilitat, mobiliari 
urbà, il·luminació i usos de l’espai. 

L’Ajuntament de Sils va iniciar a mitjans 
d’aquest any un projecte de reforma i ade-
quació del Passeig Sants Cosme i Damià. Es 
tracta d’una iniciativa que pretén consolidar 
la zona com un espai de centralitat i trobada 
al municipi. El projecte es planteja amb la 
finalitat de convertir la zona en un punt de 
referència de Sils, on els usos socials i les 
persones esdevinguin protagonistes.

Per adequar el projecte tant com sigui 
possible a la voluntat i les necessitats dels 
veïns i veïnes s’ha desenvolupat un procés 
participatiu (que ha rebut una subvenció de 
la Diputació de Girona per import de 1590 
€). Durant els mesos de juny i juliol de 2016 
es va fer una fase de diagnòstic del procés 
participatiu on, a través d’un qüestionari 

en línia i d’una jornada de participació, els 
veïns van opinar sobre diferents aspectes 
del projecte, valorant el Passeig actual i 
plantejant reptes de partida per afrontar la 
reforma.

En una segona fase del procés deliberatiu 
els veïns i veïnes que van assistir al segon 
taller de debat van tenir l’oportunitat de co-
mentar i validar una proposta tècnica inicial 
de reforma i adequació del Passeig, que es 
va dissenyar prenent en consideració les 
aportacions ciutadanes recollides durant la 
primera fase. 

Amb l’objectiu d’ordenar el procés, i de ga-
rantir la utilitat de la participació ciutadana, 
els canals participatius dinamitzats han ser-
vit per debatre sobre mobilitat, il·luminació, 
mobiliari urbà i els usos de l’espai. És la pri-
mera vegada que l’Ajuntament de Sils fa un 
procés d’urbanisme participatiu per a com-
plementar l’adequació d’un espai públic on 

més de 220 ciutadans/es han participat a 
través d’algun dels canals (majoritàriament 
responent l’enquesta).

El projecte, plantejat perquè el Passeig 
Sants Cosme i Damià sigui un espai social, 
va partir d’unes premisses inicials; calia que 
l’espai fos una zona diàfana sense cons-
truccions ni instal·lacions, coherent amb el 
paisatge urbà i adaptat per a promoure-hi 
un ús social. D’entre les premisses també 
en destacava que calia respectar l’arbrat 
existent, així com assumir els condicionants 
que es deriven del fet que la gestió de la 
carretera C-63 no correspon, de moment, 
a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha posat a disposició dels in-
teressats la memòria de resultats del pro-
cés participatiu mitjançant un enllaç directe 
al web municipal (www.sils.cat) on es des-
criuen els objectius del procés i presenta 
els resultats obtinguts de forma detallada.

FINALITZA EL PROCÉS PARTICIPATIU  
VINCULAT AL PROJECTE DE REFORMA  
DEL PASSEIG SANTS COSME I DAMIÀ

Per segona vegada l’escala situada al cementiri de Vallcanera ha 
estat robada, des del consistori volem mostrar el nostre rebuig 
davant aquestes actuacions que afecten, no només al mobiliari 
municipal, sinó també als usuaris de les instal·lacions. 

Recordem que està prohibit aparcar sobre les voreres, atès que 
aquestes es degraden i es trenquen amb el pes dels vehicles. Així 
mateix, el costum habitual d’aparcar el vehicle sobre les zones 
verdes és una pràctica que posa en perill el nostre medi ambient 
com a conseqüència del vessament ocasional d’olis dels mateixos 
vehicles que són absorbits pel subsòl i inclús es poden filtrar fins 
a arribar a les aigües subterrànies. 

ROBATORI  
AL CEMENTIRI  
DE VALLCANERA

PROHIBICIÓ  
D’APARCAMENT  
A VORERES  
I ZONES VERDES

http://www.sils.cat
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MALLORQUINES

• S’ha construït una nova escala de formi-
gó que uneix la zona infantil amb la Pla-
ça de l’Euro, aquesta substitueix a la ja 
existent realitzada amb travesses de fus-
ta molt malmeses amb el pas del temps. 
La barana també s’ha substituït amb la 
instal·lació d’una metàl·lica que atorga 
més rigidesa.

• A petició dels veïns s’ha aprovat com a 
via de direcció única el carrer A. Gaudí

VALLCANERA

• A petició dels veïns s’aprova com a via de 
direcció única el C/ Lliri que ja és efectiu.

ACTUACIONS AL MUNICIPI

FIRA ARTESANAL  
I GASTRONÒMICA  
DEL PAGÈS 2n CURS DE PÀDEL

SILS

• Construcció d’un passadís sobre la sè-
quia al camí que prové des del Polígon 
de Maçanet cap el veïnat del Massabé, 
a l’alçada de Puigcarós. Aquest camí és 
molt transitat pels veïns per anar a treba-
llar els camps situats a ambdós costats 
de la sèquia. 

INFORMACIÓ I ACTUACIONS MUNICIPALS

El cap de setmana del 25 i 26 
de novembre, el nostre municipi 
acollí per tercer any consecutiu 
la Fira Artesanal i Gastronòmica 
del Pagès.

Un any més la varietat de pro-
ductes naturals i artesanals em-
plenaren el Passeig Sts Cosme i 
Damià, destacant a l’edició d’en-
guany una nova imatge entorn 
a la uniformitat de les parades 
com a distinció d’un segell propi 
del col·lectiu Artesans d’Arreu.

Aquesta tardor s’ha engegat el 2n curs de pàdel a #Sils atès la 
bona acceptació que va tenir l’anterior i la consolidació d’aquesta 
pràctica al nostre municipi.

A l’edició d’enguany s’ha inscrit un total de 16 alumnes d’edats 
diverses que han estat repartits en 4 grups.

El curs, que es va iniciar el mes d’octubre, es realitza tots els di-
lluns i finalitzarà el mes de juny; no obstant això, si n’esteu interes-
sats us podeu inscriure durant el mes de desembre per començar 
el mes de gener.
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TOCS DE FLOR

ASSOCIACIONS

Benvolguts amics i amigues de Sils,

A Tocs de Flor ja estem escalfant motors, 
estrenem any 2018 amb les piles carrega-
des i molta il·lusió. Per nosaltres l’edició de 
Tocs de Flor Sils 2018 serà un nou repte!

Ja podeu reservar-vos a l’agenda els dies 
19 i 20 de maig de 2018. Per aquestes da-
tes a Sils celebrarem el cap de setmana de 
l’Exposició de Flors, la Fira de Sant Ponç i 
la Festa de Sant Isidre.

Des de Tocs de Flor tenim moltes propostes 
i idees noves! Estem pensant com deixar 
Sils més bonic que mai i com fer-ho entre 
tots i totes… Ben segur els Silencs i Silen-
ques ens podreu ajudar, sabeu com?

De moment aneu guardant idees amb toc 
floral, toc creatiu, toc d’enginy i moltes ga-
nes de sorprendre amb els vostres jardins, 
balcons, portes i finestres decorats!!!

Per aquesta nova edició esperem seguir es-
tirant el recorregut, decorant màgics racons, 
omplint el Passeig, realitzant originals tallers 
per petits i grans, ampliant el Concurs d’Apa-
radors per comerços, bars i restaurants i, so-
bretot, tenim ganes de passejar i gaudir de la 
festa amb més toc floral de Sils! 

No hi faltarà un variat i divertit Toc Musical 
amb especial Toc de Nit!

Comptem amb tots vosaltres, amb l’Ajun-
tament de Sils, l’Associació de Festes i 

Activitats Culturals de Sils, amb la Brigada 
Municipal, amb el Centre Cívic, La Laguna, 
els Jardins del Doctor Dexeus, les diferents 
Associacions locals, tots els Centres Edu-
catius, comerços, bars, restaurants i em-
preses de Sils i rodalia per aportar el seu 
toc durant tot el recorregut de Tocs de Flor 
Sils 2018.

Agraïm totes les col·laboracions i facilitats 
donades per a poder continuar parlant el 
llenguatge de les flors i seguir amb més de 
mig segle d’història i tradició festiva-social 
del nostre municipi.

Des de Tocs de Flor us hi esperem a tots i 
us desitgem molt bones festes!!!

Podeu contactar amb nosaltres al correu 
electrònic tocsdeflorsils@gmail.com o bé 
preguntant al Centre Cívic de Sils. Moltes 
gràcies!

Tocs de Flor Sils 2018, escalfant motors per 
decorar, passejar i molt més!!!

mailto:tocsdeflorsils@gmail.com
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Com a equip de monitors volem donar les 
gràcies als qui hi vau participar! I esperem 
que us ho passéssiu tan bé com nosaltres!

Llarga vida a l’Esplai Sant Llop!

ASSOCIACIONS

L’ESPLAI SANT LLOP DE SILS S’ACOMIADA
El passat diumenge 22 d’octubre nens i 
nenes, antics participants, monitors i mo-
nitores, pares i mares de l’Esplai Sant Llop 
de Sils vam celebrar una festa de comiat. 
L’equip actual vam decidir organitzar-la per-
què, com ja hem dit en algun altre Quadern, 
pleguem sense tenir un relleu -tot i que es-
perem que això canviï amb el temps!- i era 
doncs un bon moment per fer memòria tots 
junts del que hem viscut com a esplai al 
llarg d’aquests 21 anys.

La jornada va ser molt agradable. La gent 
va anar arribant, amics i coneguts d’aquells 
que no veus sovint però amb qui t’agrada 
xerrar. Vam habilitar un espai amb àlbums 
antics de l’esplai perquè els més grans ens 
poguéssim divertir buscant-nos entre els 
anys noranta i dos-mil i recordant tot el que 
fèiem. En cas que algú s’ho pregunti, els 
donarem a l’arxiu, que els podrà conservar 
i facilitar-ne l’accés a tothom. També vam 
muntar un photocall perquè qui ho volgués 
tingués un record del dia. 

Havent dinat, va venir el moment més emo-
cionant, el dels discursos. La Maria José, 
com a regidora de l’Ajuntament, va fer do-
nació a l’esplai d’una placa commemorati-
va que serà penjada a la rectoria, gest que 
agraïm en nom de tots. Com a exmonitora 
i mare, va parlar-nos dels orígens i el camí 
de l’entitat com si fos un conte d’aventures 
de llops. Altres representants dels exmoni-
tors van fer un recorregut pel que signifi-
ca l’esplai amb el qual segur que tots ens 
vam sentir molt identificats. Els pares i ma-
res que ens han confiat els seus fills van 
complementar tot el que havia anat sortint 
amb una reivindicació política i social de la 
seva necessària funció en una societat com 
l’actual. També van pujar a l’escenari i van 
aportar el toc d’humor als comiats: dirigint 
els nens des de l’escenari, van desplegar 
cartells amb “Gràcies”. 

Cada discurs va contribuir amb un toc per-
sonal i únic a teixir què significa per a nosal-
tres l’Esplai Sant Llop. Els volem agrair molt 
sincerament que parlessin perquè, quan va 

ser el nostre torn, ja havien dit amb paraules 
més boniques i clares el que nosaltres vo-
líem expressar. Llavors vam cantar l’himne 
de l’esplai, acompanyats per en Jaume Bar-
ri, que va acabar la festa amb una actuació 
que ens va fer cantar i ballar a tots. 

Des de l'A juntament  

volem fer arribar el nostre  

més sincer agraïment i reconeixement  

per tots aquests anys de dedicació
Des de l'A juntament  

volem fer arribar el nostre  

més sincer agraïment i reconeixement  

per tots aquests anys de dedicació
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LA CUINA A SILS: 
ÚLTIM TRIMESTRE DE L’ANY
• FIRA TAST

La cuina a Sils ha assistit per 24a vegada 
a Fira Tast i al llarg dels dies 12, 13, 14 i 
15 d’octubre vàrem oferir més de 2.500 
degustacions.

En aquesta ocasió els plats presentats fo-
ren: Peus de porc amb bolets, mandon-
guilles amb sípia i pèsols, vedella i ànec 
amb salsafins i fideus a la cassola, per 
postres bunyols de poma.

En aquets quatre dies de fira, entre cui-
neres, cuiners i ajudants han treballat 
més de 35 persones. La bona coordina-
ció fa que cada any sigui un èxit.

• SANT JOAN DE LES ABADESSES
Fira de la carbassa
El dia 22 d’octubre, les Cuineres de Sils 
vam fer acta de presència per 5a vega-
da a la fira amb els nostres Bunyols de 
Carbassa.

La gran assistència de públic ha fet que 
es cuinessin uns 3500 bunyols. Com en 
anys anteriors ha estat un èxit.

• El dia 4 de novembre, es va elaborar una 
xocolatada per oferir als membres de l’At-
lètic Silenc. Festa que es va dur a terme a 
les instal·lacions esportives.

• SANTA COLOMA DE FARNERS
Fira de da Ratafia
11 i 12 de novembre de 2017
Les Cuineres de Sils no ens cansem i 
aquí ens teniu de nou a la Fira de la Ra-
tafia de Santa Coloma de Farners.

Fem demostració i venda de BUNYOLS 
DE RATAFIA, treballem amb entusiasme i 
energia i això fa que em dos dies s’hagin 
fet 12.000 bunyols.

Hi ha diversitat de producte artesà com 
els nostres bunyols recent fets, el que 
convida a la gent a degustar-los. Acabem 
cansats però convençuts que ha valgut 
la pena.

• El divendres 17 de novembre vàrem anar 
a Pineda al Restaurant Diagonal a un So-
par de Cuina Tradicional, aquí es va ofe-
rir: bacallà amb panses, mandonguilles 
amb sípia, galta de vedella amb salsafins 
i per postres bunyols de poma i crema. 

• El dissabte dia 18 es va participar fent de 
jurat en el Concurs de Pilotes d’escudella 
dins la festa de Caldes de Malavella “El 
gust de la Paraula”.

• El dimarts 21 de novembre vam sortir 
cap a Madrid a oferir de nou els àpats 
de cuina tradicional, en la seva 14a edi-
ció. Allí s’oferiren dinars i sopars que vam 
elaborar al lloc, on els assistents van po-
der degustar entrants de pernil, anxoves i 
croquetes. De primers: escudella i esca-
livada, de segons mandonguilles amb sí-
pia, vedella amb salsafins, i bacallà amb 
panses i pinyons. De postres bunyols de 
Ratafia, crema catalana i Galetes Trias.

• El dimecres 22 no es varen fer sopars, 
perquè es dugué a terme el Cócktail de 
col·laboradors al qual van assistir més de 
100 persones. 

• Dijous 23 de novembre una cuinera va 
ser protagonista del programa de TV3 
Tarda Oberta. Es tractava de compartir 
protagonisme amb un cuiner prestigiós 
especialitzat en els cuinats amb bolets.

• Dimarts 28 de novembre, dos membres 
de La Cuina a Sils foren les protagonistes 
de La Cuina en Directe en les Jornades 
de Gastro Pirineus d’Alp, amb La cuina 
d’aprofitament, sostenibilitat i rendibilitat 
en què es tracta de treure el màxim partit 
del que tenim i aprofitar els aliments per 
cuinar plats exquisits. D’aquesta manera 
s’intenta evitar el malbaratament i es con-
tribueix a la sostenibilitat alimentària

Com a comiat volem aprofitar l’avinentesa 
per dir-vos que:

EL COLECTIU DE LA CUINA A SILS US DE-
SITJA MOLT BONES FESTES DE NADAL I 
UN EXCEL-LENT ANY NOU

LA CUINA A SILS
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Benvolguts amics de Sils,

Som l’AMPA de l’Escola Els Estanys. Aquest 
any és ben important per a molts de nosal-
tres, ja que es tancarà un cicle. El primer 
grup de nenes i nens que va començar P3 
a l’escola a la seva inauguració, acaben 
l’escolarització a Els Estanys. I és que ja fa 
9 anys que SOM ESCOLA!

Com a mames i papes, ens sentim orgullo-
sos de la feina portada a terme. Podem pre-
sumir de formar un gran equip juntament 
amb els mestres. Any rere any la nostra pe-
tita escola ha esdevingut una gran família.

Són moltes les feines i activitats que promo-
vem com a AMPA. Tot seguit us farem un 
petit resum de les tasques portades a ter-
me aquest curs, algunes d’elles, fetes cada 

any i, unes altres, recentment estrenades. 
Així, aquest any hem:

• Facilitat la compra de llibres de text per-
què els nens els tinguessin a punt a cada 
classe el primer dia de curs

• Contribuït a que cada any el pati de l’es-
cola sigui més original i divertit col·locant 
una cabana de fusta 

• Col·laborat a la celebració de la Festa 
Major de Sils que fem cada any a l’escola, 
aquest any amb una xocolatada

• Col·laborat a la Festa Major de Sils du-
rant el cap de setmana que es va cele-
brar. Aquells nens que van voler, van po-
der venir a maquillar-se, fer-se tatuatges 
temporals, pintar mandales que després 
van poder fer servir de clauers o penjolls 
i fabricar-se els seus propis tres en ratlla

JA FA 9 ANYS QUE SOM ESCOLA!
• Gestionat i organitzat activitats extraes-

colars. Aquest any els nens que ho vul-
guin podran divertir-se fent robòtica i/o 
teatre musical

• Promocionat fer ioga en família de forma 
quinzenal, una activitat oberta a la parti-
cipació de tot el poble

• Col·laborat a la celebració de la Casta-
nyada a l’escola per donar la benvinguda 
a la tardor

• Comprat números de La Grossa, somiant 
que siguin moltes les famílies que puguin 
celebrar aquest any la nostra sort.

Amb il·lusió i empenta, seguirem formant 
part de la comunitat educativa. 
Ens acomiadem desitjant-vos a tots un bon 
curs.

Rebeu una cordial salutació! 

AMPA ELS ESTANYS

PROJECTE INTERDISCIPLINARI  
D’EDUCACIÓ INFANTIL: “LA TORTUGA”
Durant aquest inici de curs a l’escola Els Estanys de Sils hem tre-
ballat el projecte interdisciplinari dels estanys. A Infantil ens hem 
centrat en el treball de la tortuga: com és, on viu, què menja, com 
es reprodueix, etc. Aquests coneixements els hem après a l’aula i, 
aprofitant el nostre entorn proper, hem fet una sortida als Estanys 
per vivenciar-ho. Ara tenim una tortuga que viu amb nosaltres a 
l’escola. Li hem preparat una casa ben xula al costat de l’hort i 
estem tots ben emocionats!

ESCOLA ELS ESTANYS
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LA SANG ENS VOL AJUDAR,  
FES EL SEU SOMNI REALITAT!
Els alumnes de 5è i 6è estem col·laborant 
en al propera donació de sang que es farà 
aquí al poble el dia 29 de novembre. Segu-
rament quan llegiu aquesta revista, la dona-
ció ja s’haurà fet i esperem que hagi sigut 
tot un èxit. El nostre objectiu és aconseguir 
que augmenti el nombre de donants! Per 
això hem fet divulgació entre les famílies de 
l’escola i també al poble. Hem dissenyat el 
cartell que veieu penjat als carrers i d’altres 
que exposarem el dia de la donació; hem 
creat un espot publicitari que es troba a 
la web de la nostra escola i també... i hem 
dissenyat i fabricat uns petits regals per als 
donants. A part de tota aquesta campanya, 
hem volgut saber més coses sobre la sang 
i les donacions i per això ens hem distribuït 
en grups per fer diferents treballs de recer-
ca que després hem exposat i compartit 
amb tots els companys de cicle. Finalment, 
el dia de la donació estarem a la sala aju-
dant en el que calgui i segur que aprenent 
moltes coses. Estem molt contents d’haver 
pogut col·laborar en aquest acte altruista i 
a més hem gaudit molt treballant en aquest 
projecte.

ESCOLA ELS ESTANYS
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Aquest any l’AMPA de l’escola Jacint Verda-
guer vàrem organitzar, per primera vegada i 
com a novetat, una Gran festa de Hallowe-
en que va tenir lloc el dia 31 d’Octubre a la 
Sala la Laguna de Sils.

Els nens i les nenes havien celebrat la Cas-
tanyada a l’escola aquella mateixa tarda I 
ens va semblar que seria bona opció conti-
nuar la festa amb un ball de disfresses sota 
la temàtica de Halloween ja que també se 
celebra en aquestes dates.

Amb una ambientació terrorífica, la festa va 
acabar amb una desfilada amb premi per a 
les tres millors. Cal destacar que els mem-
bres del jurat no ho van tenir gens fàcil a 
l’hora de decidir qui serien els guanyadors 
ja que el nivell va ser molt alt.

Aprofitem per expressar la nostra satisfac-
ció per l’èxit aconseguit i sobretot, per as-
solir l’objectiu principal, veure les cares de 
felicitat i diversió dels petits (i no tan petits).

Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat 
i participat per fer-ho possible.

Com deia Oscar Wilde: El millor mitjà per fer 
bons els nens és fer-los FELIÇOS.

AMPA JACINT VERDAGUER

GRAN FESTA DE HALLOWEEN
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I QUÈ ENS PENSAVEM?
Acaba d’arribar a les meves mans un extens 
treball de investigació realitzat per Irene Co-
lomer Font, economista i investigadora. En 
ell ha volgut demostrar la importància de 
l’educació musical a les escoles. L’he llegit 
i m’ha semblat molt interessant, per la qual 
cosa m’he animat a fer aquest article. 

Aviat arribaran les notes del primer trimestre 
de les escoles. A la sortida de classe moltes 
mares les obrim amb molt bones expectati-
ves. Quina és la meva frustració quan sento 
comentaris com: “bueno, si treus mala nota 
de música, plàstica o gimnàs no passa res, 
no són importants”. Com es pot passar per 
alt que l’art o l’esport no siguin principals 
en el desenvolupament global d’un nen? Si 
només ens esforcem en llengua o matemà-
tiques estem tancant portes a un munt de 
beneficis que ens aportaran totes les altres 
matèries. 

Som conscients que estudiar música i tocar 
un instrument estimulen la intel·ligència, la 
lectura, la lògica, la cultura de l’esforç, les 

bones maneres, la concentració, les habili-
tats físiques, el control de les emocions...?

Estem al cas que el cervell d’una criatura 
té una plasticitat que s’anirà perdent amb 
els anys?És un òrgan en constant adaptació 
i la música l’utilitza en la seva totalitat i 
quan arribem a la tercera edat, el tindrem 
en “plena forma”, o si més no, en millors 
condicions. 

Del treball m’ha interessat molt, com a pi-
anista que sóc, un apartat dedicat a nosal-
tres. Diu la Irene: “El piano és el instrument 
per excel·lència pel que fa a la demanda 
d’habilitats”. Per exemple: us heu parat a 
pensat mai, que els pianistes hem de te-
nir un idèntic domini, al piano, de les dues 
mans, independentment de si som esquer-
rans o dretans? 

Ara em ve al cap el tema de les intel·ligències 
múltiples que el psicòleg H.Gardner va des-
cobrir. Segons ell, a la vida ens cal el domini 
de diferents tipus de intel·ligències, en total 

8. Les tenim totes, però en algunes brillem 
més que en d’altres i les hem de saber 
aprofitar. Ara entenc per què Leo Messi és 
tant bo al futbol: deu tenir una intel·ligència 
corporal - cinestèsica brutal, entre d’altres. 
Així, qui és més intel·ligent, Leo o Steve 
Jobs? Doncs cadascú es “l’amo” en el seu 
terreny, ni més ni menys.

ESTHER CARRILLO
Membre de l’Equip Directiu

Escola Municipal de Música Sils-Vidreres
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BUTLLETÍ DE NOVETATS 
HIVERN 2017/18
NOVETATS ADULTS - IDIOMES
• Italiano: método integral: larousse / Lydia 

Vellaccio, Maurice Elston
• Alemán: método integral / Paul Coggle, 

Heiner Schenke
• Gran curso de inglés / Barcelona: Difu-

sión, 2014
• Madame Bovary: moeurs de province / 

Gustave Flaubert
• Des Vies en mieux: Billie, Mathilde et 

Yann / Anna Gavalda
• The Handmaid’s tale / Margaret Atwood
• Heart of darkness / Joseph Conrad
• Sense and sensibility / Jane Austen

NOVETATS ADULTS 
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• Tapes i aperitius amb bolets / Carlos Ro-

bafum
• Les Lleis naturals del nen: [la revolució 

de l’educació a l’escola i a casa] / Céline 
Alvarez

• La Vida que aprenc / Carles Capdevila
• El Crepuscle dels pensaments / Emil Ci-

oran
• Retrotopia / Zygmunt Bauman
• Zuric, 1917. Lenin, Joyce, Tzara: les tres 

revolucions que van canviar Europa / 
Agustí Pons

• Política de defensa i estat propi / J. Clotet 
... [et al.]

• Lecciones españolas: siete lecciones po-
líticas de la secesión catalana y la crisis 
de la España constitucional (2012-2016) 
/ Lluís Bassets

• Nacionalisme espanyol i catalanitat 
(1789-1859): cap a una revisió de la Re-
naixença / Joan-Lluís Marfany

• El Cavaller Floïd: biografia de Joan Bap-
tista Cendrós / Genís Sinca

• Gracias, Estados Unidos / Ramon Rovira
• La Ciència a l’ombra: els crims més cèle-

bres de la història, les sèries i el cinema a 
la llum de la ciència forense / J.M. Mulet

• Electrònica / José L. Duran ... [et al.]

NOVETATS ADULTS - NOVEL·LA
• L’Hora de despertar-nos junts / Kirmen 

Uribe
• La Musa / Jessie Burton
• Nosaltres dos / Xavier Bosch
• La Dulce envenenadora / Arto Paasilinna

• El Venut / Paul Beatty
• El Navegant / Joan-Lluís Lluís
• El Tiempo. Todo. Locura/ Mónica Carrillo
• Más allá del invierno / Isabel Allende
• Demana-m’ho així i et diré que sí / Josepa 

Elena Sopeña
• Sota l’aigua / Paula Hawkins
• La Ciutat i la casa / Natalia Ginzburg
• Al cor dels homes / Nickolas Butler
• L’Assassí que estimava els llibres / Martí 

Domínguez
• La Dona del cadillac / Joan Carreras
• Tu no ets una mare com les altres: la his-

tòria d’una dona apasionada / Angelika 
Schrobsdorff

• Un Cau d’escurçons / Andrea Camilleri
• Taronges de sang / Verena Boos
• Ho sé tot de tu / Clare Mackintosh
• Tot queda en família / Cynthia D’Aprix 

Sweeney

NOVETATS INFANTILS
0 A 3 ANYS - PETITS LECTORS
• L’Hivern ja és aquí! / Albert Asensio
• Si jo fos un lleó / Ana Galán; il·lustracions 

de Mariana Nemitz
• Si jo fos una girafa / Ana Galán; il-

lustracions de Mariana Nemitz
• Little critter colors / by Mercer Mayer
• Ens movem / Élisa Géhin 
• Descobreixo la ciutat / Pelissier, Hinder

NOVETATS INFANTILS
4 A 7 ANYS - APRENC A LLEGIR
• Com encendre un drac apagat / Didier 

Lévy; Fred Benglia 
• Futbolista / Anna Obiols; il·lustracions Subi
• Ep, no badis! / Teresa Porcella; Cristina 

Losantos per les il·lustracions
• Roc, el porc / Jaume Copons; Pedro Ro-

dríguez per les il·lustracions
• Troba, troba, trobadora / Bel Olid; Emma 

Schmid per les il·lustracions
• Al jardí / [text:] Fran Pintadera; [il-

lustracions:] Txell Darné

NOVETATS INFANTILS
8 A 10 ANYS - JA SÉ LLEGIR!
• El Desbaratat conte dels fesols màgics / 

Carles Cano 
• El Petit Saül / Ashley Spires; [traducció de 

l’anglès: Roser Rimbau]

• Què veus? / Stéphane Sénégas; [traduc-
ció del francès: Pere Comellas Casanova]

• Un ós enfadós / Vivian French, David Me-
lling

• Em pica el nas de la veïna / Carles Sala i 
Vila; il·l. Nerina Canzi

• Un Llop com cal / Joaquim Carbó; il-
lustracions de Pedro Rodríguez

NOVETATS INFANTILS
11 A 13 ANYS - LLEGEIXO MOLT BÉ!
• Bon Nadal, estimats monstres / [text:] 

Jaume Copons 
• La Bruixa de bruixes / Tea Stilton
• El Gat que va parlar sense voler / Claude 

Roy
• Amics de mitjanit / David Walliams
• El Tresor del capità Barracuda / Llanos 

Campos
• Wigetta en las dinolimpiadas / Vegetta 

777, Willyrex
• Agafi’s fort el barret, senyora Jensen! / 

Diana Coromines i Calders
• Les Mil i una nits / Anònim; [adaptació, 

introducció i notes: Miquel Pujadó]

LECTURES JUVENILS
• Wolfgang: extraordinari / Laia Aguilar
• L’Última foscor / Piers Torday; traducció 

d’Anna Puente i Llucià
• Blackthorn / Kevin Sands; [traducció: 

Glòria Roset Arissó] 
• El Triangle rosa / Silvestre Vilaplana
• Sentinels / Martín Piñol

NOVETATS INFANTILS
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• La Flauta màgica / adaptació d’Anne Gat-

ti; il·lustracions de Peter Malone; traduc-
ció de Raúl Martínez Torres.

• Vida: bestiari il·lustrat / per Joana Santa-
mans; text d’Ernest Santamans 

• La Història de l’art: des de la prehistòria 
fins als nostres dies / text de: Claudio 
Merlo; il·lustracions de: Manuela Cappon 
... [et al.]; traducció de: Núria Pujol i Valls.

• Capgrossos! / Susana Peix; il·lustracions 
de Sebastià Serra
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ACTIVITATS TRIMESTRALS
CLUB DE LECTURA

En el segon any d’existència del Club de 
Lectura de la Biblioteca Municipal de Sils 
ens vam proposar celebrar l’any Bertrana, 
(l’any 2017 es commemoraren els 150 i 
125 anys del naixement de Prudenci Ber-
trana i d’Aurora Bertrana respectivament). 
Per tant, organitzàrem una sèrie d’esdeve-
niments relatius a aquesta efemèride. 

Les activitats programades giraven en torn 
a la lectura de dues obres de l’autor torde-
renc. La primera, Proses bàrbares, va ser 
escollida especialment perquè fa una des-
cripció minuciosa d’indrets de la Selva que 
ens són molt propers i, pel mateix, molt 
familiars. Com a cloenda d’aquesta lec-
tura vam recórrer las mateixes passes de 
l’autor en una ruta literària que va tenir lloc 
un tòrrid dissabte de juny. Va ser el dia 19, 
acompanyats amb l’expert en l’obra, Josep 
Pujol. En aquesta ocasió vam anar plegats 
a recórrer en camí ral on vam veure la Creu 
de la mà, i ens vam acostar també a l’Es-
parra i a Ca l’Espriu. Aquest últim, el lloc 
preferit de Bertrana per passar els estius 
de joventut amb la família. Posteriorment, 
al mes d’octubre ens vam reunir a l’envolt 
d’una altre de les seves obres més famoses 
i il·lustres: Josafat. Aquesta tertúlia també 
va ser enriquida amb la conducció d’en 
Josep Pujol. Més endavant, durant el mes 
de novembre, vam fer una visita literària a 
la Catedral de Girona (la gran protagonista 
de Josafat). Aquesta visita guiada va estar a 
càrrec de Gustavo Torres, que com conei-
xedor i apassionat per l’obra de l’autor ens 
va apropar d’una manera vívida i immillora-
ble als escenaris de la novel·la i a les carac-
terístiques psicològiques ben enigmàtiques 
dels seus personatges. Una visita exquisida 
i inoblidable.

CLUB DE LECTURA INFANTIL

El club de lectura infantil de la biblioteca 
municipal és una activitat d’animació a la 
lectura. Va dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 
13 anys. Té la finalitat de potenciar la ima-
ginació i la creativitat en els infants a partir 
de la lectura de textos especialment esco-
llits que es treballen i analitzen a través de 
dinàmiques grupals disteses i amenes. Des 
del Club de Lectura Infantil es proposen 8 
llibres que es llegiran entre els mesos d’oc-
tubre de 2017 a maig de 2018, i que facilita 
la biblioteca en préstec. 

Sessions i Horaris:

Les sessions del Club de Lectura es porten 
a terme el segon dilluns de cada mes a les 
17.15h. Tenen una durada d’una hora. En 
cada sessió es comenta i interpreta el llibre 
proposat el mes anterior.

Fins ara hem llegit:

• El fantàstic senyor Guillot, de Roald Dahl
• Stelalluna, de Janell Cannon
• Com vam caçar l’home del sac, d’Andreu 

Matín
• La formiga Piga lliga, d’Emili Teixidor

 I seguim llegint perquè ens encanta!
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VISITA A LA LLAR D’INFANTS  
“LA QUITXALLA”

Els dies 20 i 27 d’octubre els nens petitets 
de la llar d’infants municipal “La Quitxalla” 
van poder gaudir dels contes de “L’Elmer” 
i de “La castanyada”. I és que la bibliote-
ca municipal de Sils es va traslladar amb 
els contes en unes motxilles viatgeres per 
tal que els més menuts poguessin també 
remenar i veure contes adequats per a les 
seves edats.

Vam passar uns moments d’allò més ten-
dres i divertits!

Fins ben aviat, petits!

VISITES ESCOLARS

Durant els mesos d’octubre i novembre 
la biblioteca municipal de Sils ha rebut la 
visita dels nens i nenes de l’escola Jacint 
Verdaguer. Han pogut passar-hi totes les 
classes: des de P4 fins a 6è. Els infants han 
pogut gaudir de l’audició de contes narrats 
i de escollir i llegir els llibres, revistes i cò-
mics que més els han agradat.

A més, hem recordat entre tots les normes 
de la biblioteca: què està permès i que no, 
i què cal portar per fer-se el carnet del Sis-
tema de Lectura Pública.

Aprofitem també ara per recordar-ho!: Qui 
no hagi tingut mai carnet de biblioteca pot 
fer-se’l omplint una sol·licitud d’usuari del 
sistema i portant el DNI, o document equi-
valent. De seguida la persona sol·licitant 
queda registrada en la Base de dades i pot 
endur-se en préstec un màxim de 30 docu-
ments durant 30 dies. 

Recordem també l’horari d’obertura de la 
biblioteca municipal:
Matins: Dimarts de 10 a 13h.
Tardes: de Dimarts a divendres de 16 a 20h.
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FORMACIÓ TIC

Dimarts 7 de novembre va tenir lloc al Cen-
tre Cívic de Sils, organitzat per la Biblioteca 
Municipal i la Diputació de Girona, un curs 
de formació intensiu de 4 hores sobre la 
utilització del programa Excel de full de càl-
cul. Va tenir molt bona acollida i 11 alumnes 
se’n van beneficiar.

És el quart curs en noves tecnologies que 
s’ofereix des de la Diputació de Girona amb 
la col·laboració i suport dels equipaments 
del Municipi. Es preveu que se’n tornin a 
portar a terme en breu.

Us anirem informant per les vies de difusió 
habituals. N’esteu pendents!

L’HORA DEL CONTE

L’hora del Conte és una de les activitats de 
foment de la lectura que aplega i desperta 
més interès entre la població infantil i entre 
les famílies de Sils. Mes rere mes, el públic 
fa seva la Biblioteca participant d’aquest 
esdeveniment on els personatges dels con-
tes cobren vida a través de la narració oral 
dels experts. La lectura s’acosta així com 
un hàbit sa i familiar als més menuts, i 
s’aconsegueix despertar l’interès i el goig 
per l’acte de llegir. 

L’“Hora del Conte” atreu un públic fidel i 
nombrós cada mes i té una gran accepta-
ció per part de famílies amb nens d’edats 
compreses entre els 2 i els 9 anys. 

La biblioteca s’obre així a la comunitat per-
què cadascú trobi el seu espai, alhora que 
estableixi vincles sòlids i perdurables amb 
la lectura, la cultura i amb el cercle social 
més proper. 

La biblioteca acull a les famílies en un espai 
que procura ser obert, amable i solidari on 
tothom juga un paper important. 

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS, OR-
GANITZAT PER KIDS&US DE SANTA 
COLOMA DE FARNERS

Divendres 27 d’octubre ens ho vam pas-
sat d’allò més bé amb el conte en anglès 
“A present for Granny”! Organitzat per 
Kids&Us de Santa Coloma de Farners i amb 
la col·laboració de la Biblioteca i de l’Ajun-
tament de Sils.

Fomentem així, des de la biblioteca, la lec-
tura i l’apropament a la literatura en altres 
llengües, alhora que passem una estona 
plena de màgia, color, música i parau-
les que comencen a ser més conegudes! 
Gràcies famílies per ser-hi!

Fins la propera!
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Amb la mateixa intenció de compartir amb 
vosaltres, lectors i lectores, alguns afers, 
algunes curiositats o anècdotes de la vida 
municipal de fa un segle, en aquest número 
hem continuat burxant entre els escrits que 
s’apleguen en el Llibre d’Actes de l’Ajunta-
ment de l’any 1917. Com potser teniu pre-
sent, aquell any va quedar marcat en l’esce-
na política mundial pel canvi rellevant que 
va significar la dita “revolució d’octubre” de 
Rússia (que va ser al novembre, alerta, ells 
es regeixen pel seu calendari) amb l’adve-
niment del primer estat socialista del món.

L’escenari polític espanyol, en cavi, es tro-
bava immers aquells anys en l’alternança 
en el poder dels partits anomenats “dinàs-
tics”, liberals i conservadors, dins el règim 
monàrquic dit de la “Restauració”, afectat 
per la corrupció política i de tota mena. En 
aquell context l’aparició del catalanisme po-
lític representat per la Lliga i la força elec-
toral assolida va ser una autèntica i única 
novetat. El règim va acabar el 1931 amb 
l’adveniment de la Segona República.

Són també anys pròspers i efervescents, a 
causa de la neutralitat en la Primera Guerra 
mundial. Catalunya assoleix amb la Manco-
munitat (unió administrativa de les quatre 
diputacions) una primera experiència d’au-
togovern, en mans dels homes del catala-
nisme conservador, que ocupen progressi-
vament el poder municipal i provincial. És 
el cas a Sils de l’alcalde Pere Madí Pijoan.

19 d’agost de 1917

L’alcalde Pere Madí Pijoan manifesta que, 
d’acord amb les disposicions vigents, s’ha-
via de confeccionar durant aquell mes el 
pressupost ordinari per al proper 1918, 
exposar-lo al públic i abans del termini 
d’un mes remetre’l a la “superioritat” per a 
l’aprovació definitiva.

27 d’agost de 1917
L’alcalde manifesta a la Corporació que s’ha 
d’acordar el percentatge a imposar sobre la 
quota del tresor a cèdules personals, con-
sums, matrícules industrials i carruatges de 
luxe, i s’acorda imposar com a recàrrec mu-
nicipal el 50% sobre cèdules personals, el 
120% sobre la quota de consums, el 32% 
sobre la matrícula industrial i el 25% sobre 
carruatges de luxe.

També s’acorda deixar sense efecte el no-
menament del representant de l’Ajunta-
ment a Girona Pere M. Carré Busquets, fet 
en sessió ordinària de 3 de maig de 1914, 
i se li retiren els poders: se salden els ho-
noraris previstos en els pressupostos i se li 
demanen els comptes oportuns.

2 de setembre de 1917
S’acorda nomenar apoderat de l’Ajunta-
ment a la capital provincial Josep A. Noga-
reda Puigdemont, amb residència a Girona, 
perquè actuï en nom de la corporació i tre-
gui de la caixa de la Delegació d’Hisenda 
o de qui les posseeixi, les inscripcions de 
Propis, Beneficència i Instrucció Pública 
emeses o que siguin emeses posteriorment 
en equivalència dels béns alienats i perquè 
facturi i rebi els interessos vençuts, i perquè 
signi els documents pertinents.

El nomenen també apoderat per a gestions 
tals com les de facturar, presentar i rebre 
tot el relatiu a la tercera part del 80% dels 
béns propis i altres que tingui l’Ajuntament.

ARA FA 100 ANYS, A SILS…

Victòria de la causa de Catalunya.
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prés de ser exposats al públic aquests do-
cuments durant el termini reglamentari, es 
remetran a l’Administració de Contribucions 
de la província de Girona per a la definitiva 
aprovació.

10 de novembre de 1917

S’acorda expedir una comunicació al se-
nyor Joan Ventosa Calvell, diputat a Corts 
pel districte electoral de Santa Coloma de 
Farners (el nostre) amb motiu del seu no-
menament per al càrrec de Ministre d’Hi-
senda del govern espanyol. L’Ajuntament 
de Sils, per unanimitat, acorda felicitar-lo ja 
que “a més significa la victòria de la causa 
de Catalunya”. 

Els catalanistes conservadors col·laboraren 
de tant en tant i segons les circumstàncies, 
com ha estat habitual al llarg de la història, 
en els governs de l’estat. Ventosa va circu-
lar per la comarca de la Selva en períodes 
electorals, hi va fer mítings i va fer donatius 
a la biblioteca de diverses poblacions. Els 
alcaldes i ajuntaments hi mantenien lligams 
estrets com a diputat a Madrid, persona que 
podia “aconseguir” millores i avantatges. 

ARXIU MUNICIPAL DE SILS

Se l’autoritza, així mateix, a percebre els 
sobrants dels recàrrecs municipals sobre 
les contribucions territorials i industrials 
després de satisfetes les atencions d’Ins-
trucció Pública, per percebre l’impost dels 
premis de formació de Padró de Cèdules 
personals, així com els recàrrecs respec-
tius, de les quals coses ha de donar comp-
te trimestralment a l’Ajuntament o sempre 
que se li requereixi. Es deixa sense efecte 
el nomenament del representant anterior i 

s’acorda assignar-li, en el pressupost mu-
nicipal ordinari de 1918, la quantitat de 70 
pessetes anuals.

7 d’octubre de 1917

En compliment d’una ordre reial de 30 de 
setembre de 1913 s’acorda declarar va-
cants ordinàries de “concejales” (regidors) 
que seran les úniques a cobrir en la prò-
xima renovació biennal municipal i que 
corresponen a Pere Madí Pijoan (aleshores 
l’alcalde), Jaume Pastells Ferregutcasas, 
Josep Morell Zaragoza, Joan Adrogué Dol-
tra i Geroni Malavila Cubias. S’indica que es 
farà públic al veïnat per edictes en els llocs 
acostumats i que es remetrà còpia al gover-
nador civil de la província per a la posterior 
publicació.

S’acorda també pagar durant el següent 
exercici (any 1918) la màquina d’escriure 
“Sistema Smith Premier”, model número 
10, que llavors tenien a la Secretaria a fi de 
provar-la. 

28 d’octubre de 1917

Es manifesta que es troba acabat el Padró 
de Cèdules personals i la Matrícula indus-
trial per al proper any de 1918 i que des-

Màquina d escriure Sistema Smith Premier,  
model número 10.



32 QUADERN
de Sils 98 CULTURA

L’exposició “GEOMETRIES & VOLUMS” 
va tenir lloc entre el 22 de setembre i l’1 
d’octubre passats, a la Sala d’Exposicions 
Municipal. És un treball nou que va comen-
çar amb l’estudi de materials, amb proves 
reiterades en la combinació de colors, amb 
la intenció de fer textures amb pastes “mo-
deling”, “gels mèdium” (per a acrílic), per 
tal d’aconseguir diversos volums i formes.

Volíem trobar la manera de seguir fusio-
nant i encaixant les nostres personalitats 
a través dels processos artístics i creatius 
que tant ens apassionen. El que ens pas-
sa dintre i fora del taller és que trobem la 
presència de l’art pertot arreu, tenim mol-
ta imaginació i capacitat de veure i captar 
l’essència estètica d’això que ens passa pel 
davant i que, de vegades percebem, que 
d’altres no veuen. 

Se’ns plantejava, llavors, un interrogant: 
Com fer que ens coneguin només mirant 
un quadre si tan sols és un instant reflec-
tit? D’aquí va sorgir la idea: Doncs, perquè 
no fem geometries!!? Les formes geomètri-
ques permeten que l’espectador vegi com 
encaixen unes amb les altres, encara que 
siguin diferents: com un símbol de com es 
complementen les nostres personalitats.

Vam començar, per tant, jugant amb els 
colors (acrílics) i combinant-los. Per a la 
nostra sorpresa hi havia una coherència en 
el resultat. Per tal d’aconseguir harmonia 
en la col·lecció vam enllaçar un quadre 
amb un altre a través del color, ja que hi ha 
quadres on només s’ha treballat el volum 
(escorça), però enllaça perfectament amb 
el del costat en què els protagonistes són 
els cercles geomètrics que tenen la matei-
xa escala de colors. Així l’espectador no es 
perd, ja que són els colors els que fan la 
transició i el porten per la sala que es con-
verteix en un espai acollidor i afable: l’espai 
d’art creat per “SAGIR”

SAGIR va néixer el 2014 amb el treball 
”Pintant la música” on la inspiració i les 
emocions apareixien amb molta força. 
Amb el temps, vam ser capaces de conver-
tir aquells primers esbossos en art, amb la 

qual cosa tenim ara la satisfacció personal 
de haver aconseguit un somni.

La nostra inquietud ens va portar a supe-
rar el primer repte de “Pintant la música” i 
vam començar a provar noves textures tre-
ballant l’acrílic amb pastes, donant relleu 
a la pintura i fent algun collage utilitzant 
noves tècniques. 

Durant aquet espai de temps vam anar a 
Londres on vam tenir l’oportunitat de veure 
diferents exposicions i ens vam adonar que 
en qüestió d´art tot està permès, sempre 
que s’utilitzi bé la tècnica.

La inspiració també ens assalta en els mo-
ments més inesperats: trobar un dia una 
caixeta amb un munt de rodonetes de pa-
per va ser l’inici d’una idea per a una nova 
creació. Així, la propera trobada al taller 
s’inicià sota l’influx d’una idea que inspirà 
la tècnica: la forma i els volums, per treba-
llar amb el primer quadre.

També tenim molt present el dia que vam 
anar a Platja d´Aro a prendre quelcom a 
una cafeteria i en demanar un te ens van 
portar una capseta en forma de piràmide: 
un altre cop l’escena podria il·lustrar-se 
amb una llumeta encesa! Ja teníem una 
nova idea! Ja podíem fàcilment imaginar 
el nostre quadre inspirat en figures pirami-
dals! Amb rodonetes i triangles amb volum 
ja estàvem posant les bases de la que seria 
la nostra nova col·lecció “GEOMETRIES I 
VOLUMS”.

Hem de dir que durant aquet procés de tre-
ball, les amigues de la Associació d’Alzhe-
imer van confiar en nosaltres per fer-ne el 
rètol de difusió, que al final va acabar es-
sent un quadre amb un rostre dividit en ge-
ometries, actualment cedit per l’esmentada 
Associació al CAP de Sils on es troba en 
exposició permanent, i que pertany també 
a aquesta col·lecció.

EXPOSICIÓ DE SAGIR:  
“GEOMETRIES & VOLUMS”

Sala d’Exposicions Municipal. Exposició “Geometries & volums”.



33QUADERN
de Sils 98

De la mateixa manera que a la primera 
exposició, “Pintant la música”, vam crear 
un espai fent elements decoratius: butaca, 
cadira, pufs, que formen combinats, una 
mena de photocall on convidem a l’espec-
tador a sentir-se part de l’espai creatiu de 
“SAGIR”. Aquí poden fer-se una foto que 
després publiquem al nostre perfil de Fa-
cebook, on també mostrem alguns mo-
ments de les nostres jornades de treball.

Al final de l’exposició solem convidar els 
nostres espectadors a deixar les seves im-
pressions a una llibreta. Els seus missat-
ges ens serveixen d’ al·licient per seguir 
treballant i permeten alhora a l’espectador 
fer-nos arribar la seva opinió sobre l’obra. 
Pensem que aquestes opinions s’han de 
saber d’escoltar perquè la finalitat de tot el 
procés artístic és la d’agradar.

Amb les nostres creacions tenim també el 
propòsit de transmetre el nostre lema: 

L“Art Es Vida”, Somia!! perquè “la Màgia” 
està en les petites coses i l’art ens permet 
expressar-nos, ja que tenim “Moltes Coses 
a Dir”.

SA: SARA (MARTA)
GIR: GIRONÈS (NÚRIA)

SAGIR

Sala d’Exposicions Municipal. Exposició “Geometries & volums”.

Sala d’Exposicions Municipal. Exposició “Geometries & volums”.
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Una dita popular, no sempre certa del tot, 
ve a dir que de vegades allò immediat ens 
impedeix examinar allò altre més important. 
Convé, per això, separar-nos una mica del 
tronc de l’arbre, per gruixut que sigui, per 
no perdre de vista altres arbres, potser tan 
gruixuts o més que també tenim a tocar. 

Hem debatut durant els últims anys, es-
pecialment aquests intensíssims darrers 
mesos, el difícil problema de la relació de 
Catalunya amb l’Estat espanyol. No cal re-
petir arguments escoltats i repetits per acti-
va i per passiva. Detencions, arbitrarietats, 
abusos de poder, el 155, les grans demos-
tracions ciutadanes. No, no cal. Tenim els 
diaris, telenotícies, missatges constants de 
WhatsApp, Twitter amb les seves piulades 
instantànies, etc. El conflicte entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol, aquest és l’arbre im-
mens que tenim davant els ulls, però aquest 
arbre pot deixar de banda altres arbres i el 
bosc. És qüestió d’aturar-nos un moment 
en la quantitat de problemes, problemes 
greus i urgents que tenim mig ignorats o 
oblidats del tot. Si més no, enumerem, a tall 
d’exemple, uns quants esdeveniments de 
caràcter social de transcendència capital 
que en aquests dies i mesos passen davant 
nostre sense la notorietat, la informació i la 
discussió que dediquem a l’altra qüestió es-
mentada. 

Al Congrés dels Diputats ha passat gairebé 
desapercebuda l’aprovació del tractat de 
lliure comerç amb el Canadà, el CETA, (col-
lateralment també amb els Estats Units). 

Aquests acords, erròniament qualificats 
“de lliure comerç”, defensen obertament 
els drets dels grans inversors i comporta-
ran el tancament de fàbriques, granges i 
indústries mitjanes i petites que no podran 
competir amb els monstres transnacionals. 

També es parla poc de l’augment de la 
pobresa, alimentada per l’atur i pels sous 
de vuit-cents euros mensuals, malgrat que 
sembla que, en alguns aspectes, anem 
sortint de l’anomenada crisi dels anys an-
teriors. 

L’Europa dels drets humans, Espanya i 
la immigració. No sols no hem resolt bé 
aquesta qüestió, sinó que hem deixat ar-
raconada la tragèdia de la immigració de 
ciutadans provinents de països en guerra o 
en situació de fam generalitzada. Continuen 
les tragèdies a la Mediterrània, famílies que 
s’arruïnen per comprar un bitllet de dubtós 
efecte, famílies o individus que no són re-
buts com a refugiats, sinó com a rodamóns 
als quals s’arracona en albergs o campa-
ments en condicions infrahumanes. Algú fa 
encara el recompte dels ofegats? 

La manca de pressupost per a la defensa 
de la dona maltractada, que ha caigut des 
que governa el Partit Popular. La manca 
d’inversió en infraestructures ferroviàries i 
carreteres, l’eterna obra a la Nacional II, la 
corrupció dels partits polítics i d’individus 
assenyalats fins i tot al Congrés dels Dipu-
tats, amb inicials inconfusibles. 

Les actituds obertament insolidàries quan 
és el moment de pagar els impostos corres-
ponents: empresaris, estrelles de la cançó, 
de la pilota gran o de la petita. 

Finalment, seria una greu omissió per part 
nostra passar per alt al pare o la mare de 
tots els problemes: qui mana al món? Un 
conegut intel·lectual americà ens en dóna 
una pista: No pensin en els Estats Units 
d’Amèrica, ni en la Xina, ni en Moscou. 
Qui mana al món? Qui mana en les grans 
decisions polítiques dels polítics? Qui va 
ordenar una reforma urgent de la intoca-
ble Constitució Espanyola el 2011? Va ser 
aprovada la modificació de l’article 135 que 
establia el concepte d’estabilitat pressupos-
tària amb les conseqüències ja conegudes. 
Qui mana als diaris i cadenes de televisió? 
Qui diu aquesta notícia sí, aquesta no, a les 
notícies i telenotícies? La resposta la trobem 
als consells d’administració, personatges i 
entitats amb noms i cognoms que resten 
en la penombra, gairebé invisibles. Aquest 
és el bosc, aquell és l’arbre. Allarguem la 
mirada a tot el bosc, del qual també forma 
part el nostre arbre.

PACO GONZALO

L’ARBRE I EL BOSC
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FEM CONFIANÇA  
ALS MESTRES I PROFESSORS
L’escalada del conflicte polític a Catalu-
nya ha tornat a despertar el monstre de 
l’adoctrinament a les escoles catalanes, 
fins a nivells que són del tot indesitjables i 
preocupants: ara ja no es tracta només de 
parlar de reformes educatives que afectin 
tota l’administració, sinó que directament 8 
mestres han hagut de declarar al jutjat per 
fomentar un debat sobre la violència polici-
al durant l’1-octubre després de ser denun-
ciats per uns pares.

L’adoctrinament a l’escola catalana és un 
tema recurrent, que ja fa anys que preo-
cupa diversos partits polítics i associaci-
ons. Segons ells, afecta la convivència a 
Catalunya, promou el separatisme i l’odi a 
Espanya, i es dóna sota formes molt vari-
ades: ensenyar en català a les escoles és 
adoctrinament; els llibres d’història de les 
editorials catalanes també; ara els debats 
a classe també. Però, què hi ha de cert en-
mig de tant d’adoctrinament?

Pel que fa a l’escola en català, cal tenir en 
compte els seus orígens. Els partits polítics 
catalans, amb la recuperació de la demo-
cràcia, van apostar en el marc de la nor-
malització lingüística que a les escoles s’en-
senyés en català. Ara bé, aquesta decisió 
no només va ser unànime entre els polítics, 
sinó que alhora era una demanda de bona 
part de la societat: dels catalanoparlants, 
que volien tornar a estudiar la seva llengua 
i viure-la amb normalitat, però també, i això 
és important, dels nous catalans vinguts 
d’arreu d’Espanya per viure i treballar a Ca-
talunya. Van considerar el català com una 
eina d’integració a la societat d’acollida que 
permetria als seus fills tenir les mateixes 
oportunitats que als fills dels catalanopar-
lants. El que era desitjable als anys 70 tam-
bé pot ser-ho avui en dia, en una societat 
que és fins i tot molt més diversa.

Pel que fa a la preocupació pel contingut 
de llibres o debats, una prèvia: l’educació, 
en qualsevol societat, implica transmetre 
uns valors i uns continguts que han es-
tat seleccionats. Per tant, no existeix una 
educació neutra. El que s’ha de procurar, 
però, és que l’educació no adoctrini, és a 
dir, que doni eines als infants i joves per tal 
que aprenguin a pensar per ells mateixos, i 
no pas que els imposi un marc mental pre-
fabricat i inqüestionable. 

Si ens centrem en la crítica als llibres de les 
escoles catalanes, especialment els histò-
rics, el que molesta és que es prengui Cata-
lunya com el punt de referència per explicar 
la història, perquè això suposa doncs que 
Catalunya és un cert subjecte polític col-
lectiu i diferenciat. Per no entrar en temes 
complexos, que cadascú s’informi recorrent 
a historiadors diversos i jutgi per ell mateix si 
podria o no ser així. Però retornant a l’inici: 
això suposa adoctrinament? Es nega als in-
fants i joves la relació de Catalunya amb la 
resta de l’Estat espanyol? No ho sembla pas.

En el cas dels professors que han hagut de 
declarar, el que molesta és que es perme-
tés un debat que pretenia fer reflexionar els 
alumnes, a partir d’un cas que els afectava 
de primera mà, sobre la democràcia, el mo-
nopoli de la violència per part de qualsevol 
Estat o la tensió entre legitimitat i legalitat; 
temes que afecten avui en dia l’Estat espa-
nyol. Aquest fet té dues implicacions molt 
greus: obre un precedent per tal que, a 
partir de denúncies particulars, es pugui 
jutjar els mestres i professors quan gosen 
criticar l’Estat (tal com està passant també 
a les xarxes socials); nega als alumnes, fu-
turs ciutadans adults de la nostra societat, 
a tenir espais on reflexionar sobre el món 
que els envolta i sobre fets que viuen i han 
d’aprendre a explicar-se. Què es pretén 
aconseguir, així? 

Finalment, esclar que podem criticar el 
sistema educatiu o els mestres i profes-
sors, perquè l’educació és un dels pilars 
de qualsevol societat i és desitjable que si-
gui el millor possible. Però posar el focus 
en l’adoctrinament serveix per amagar els 
problemes més greus que presenten les 
escoles catalanes, i que preocupen els 
mestres i professors que hi treballen cada 
dia i als pares que hi deixen els seus fills: 
massa alumnes per classe, cosa que difi-
culta gestionar la diversitat (d’origen social, 
de capacitats, etc.); altes taxes d’absentis-
me escolar, abandonament i fracàs; mòduls 
prefabricats; contextos de pobresa i vio-
lència dels infants que sovint impedeixen 
l’aprenentatge; metodologies pedagògiques 
inadequades; etc. 

Fem confiança als mestres i professors per 
tal que apuntin què cal millorar. Posem els 
infants i adolescents al centre quan deba-
tem sobre educació, perquè no oblidem 
que són el futur que preservarà la demo-
cràcia. Defensem una educació pública i de 
qualitat!

ARIADNA PERALTA
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1 de desembre, en fer-se de nit 
Encesa de llums de Nadal
Passeig Sants Cosme i Damià
Organitza l’Ajuntament

10 de desembre, 16.30 h 
32è Memorial Francesc Mas Ros amb les 
cobles 3 Vents i La Principal d’Olot
Pavelló municipal d’esports
Organitza l’A. Sardanista Francesc Mas Ros

Del 15 de desembre al 15 de gener
Exposició de Nadales dels escolars
Sala Cultural La Laguna
Organitza l’Ajuntament

13 de desembre, 17.30 h 
Taller d’ornamentació nadalenca (adreçat 
a nens/es de 4 a 11 anys)
Sala d’Exposicions municipals. Organitzen 
Diputació de Girona i l’Ajuntament

15 de desembre, 17.30 h
L’hora del conte “Fum, fum, Fumera”
Biblioteca municipal. Organitzen Diputació 
de Girona i l’Ajuntament

17 de desembre, 11.30 h
Arribada dels Patges Reials
Programes a part. Centre Social i Esportiu 
Les Mallorquines. Organitza l’Associació de 
Veïns Les Mallorquines

17 de desembre, 16.30 h
Audició de sardanes amb les cobles 
Ciutat de Girona i Flama de Farners
Pavelló municipal d’esports. Organit-
za l’A. Sardanista Francesc Mas Ros

21 de desembre, 17 h
Tió de Nadal
Plaça Canigó. Organitza l’Ajuntament

21 de desembre, 19 h
Concert de Nadal 
Centre Cívic de Sils
Organitza l’Escola Municipal de Música

23 de desembre, 10.30 h
Actuació de Nadal
Residència de la Gent Gran de Sils
Col·labora l’Associació de Veïns Santa Eulà-
lia de Vallcanera

23 de desembre, 19 h
Caga Tió
Local Social de Les Comes. Organitza l’As-
sociació de Veïns i Propietaris Les Comes

24 de desembre
Termini d’inscripció al Concurs de pesse-
bres Mn. Martirià Torras 
Contacte 972 168 056
Org: Parròquies Santa Maria de Sils i Santa 
Eulàlia de Vallcanera

25 de desembre, 18 h
Gran Quina de Nadal
Sala Cultural La Laguna. Organitza l’Associ-
ació de Veïns i Propietaris Les Comes

26 de desembre
Visita del jurat Concurs de pessebres Mn. 
Martirià Torras 
Contacte 972 168 056
Org: Parròquies Santa Maria de Sils i Santa 
Eulàlia de Vallcanera

26 de desembre, 18 h
Representació teatral dels Pastorets
Sala Cultural La Laguna. Organitza l’Associ-
ació Recreativa i Cultural La Laguna

30 de desembre, 11 h
Visita del Patge Reial de SSMM Els Reis 
Mags d’Orient
Local Social de Les Comes. Organitza l’As-
sociació de Veïns i Propietaris Les Comes

30 de desembre, 19.30 h
Representació teatral dels Pastorets
Sala Cultural La Laguna. Organitza l’Associ-
ació Recreativa i Cultural La Laguna

5 de gener, 17 h 
Cavalcada Reis 2018
Recepció de Ses Majestats davant l’Ajunta-
ment i cloenda al Pavelló. Organitza l’A. de 
Festes i Els Amics dels Reis

6 de gener
Cavalcada de Reis i entrega de regals a 
domicili
Programes a part. Urbanització de Vallca-
nera. Organitza Els Amics dels Reis de 
Vallcanera

6 de gener, 18 h
Gran Quina de Nadal
Sala Cultural La Laguna. Organitza l’Associ-
ació de Veïns i Propietaris Les Comes

13 de gener, 17 h
Donem la benvinguda al Nou Any amb la 
Coral Silene
Residència de Gent Gran de Sils
Organitza l’A. Recre. i Cult. La Laguna

13 de gener, 19 h
Lliurament de premis Concurs de pesse-
bres Mn. Martirià Torras 
Església Santa Maria de Sils
Org: Parròquies Santa Maria de Sils i Santa 
Eulàlia de Vallcanera

13 de gener, 19.30 h
Donem la benvinguda al Nou Any amb la 
Coral Silene
Església Santa Maria de Sils
Organitza l’A. Recre. i Cult. La Laguna

PROGRAMACIÓ  
DE NADAL

Emma Gispert Amargant. 4t de l’Escola Els Estanys

Júlia Arquillo. 4t A de l’Escola Jacint Verdaguer

En el meu nom i en el 
de tot l’Ajuntament, us 
desitjo un bon Nadal, 
ple de pau i harmonia, i 
un venturós 2018

Martí Nogué, 
alcalde de Sils
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