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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

 Dimecres i divendres de 16 a 18.30 h
 Dimecres i divendres de 17 a 19.30 h 
(estiu, del 16 de juliol al 16 de setembre)
 Dissabtes de 10 a 13 h (tot l’any)
 Recollida de trastos 1r dimecres de mes. 
Trucar prèviament a NORA: 872 012 018
 Barques d’esporga: cementiri i carrers 
Pirineus, Gaudí, Tulipa, Manuel de Falla, 
Freixe i Av. Catalunya

Transport de viatgers (diari):  
Sils - Vallcanera - Les Comes

Anada:
 Les Comes 8.20 h 
 c/ Penyat xamfrà 
c/ Comapedrosa 8.22 h
 Bar S. Antonio 8.24 h
 Entrada Vallcanera 8.30 h
 Mallorquines 8.40 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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100 QUADERNS DE SILS

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.

Els membres del consell de redacció ac-
tual volem obrir aquest Quadern felicitant 
els silencs que han fet possible arribar a 
aquest número tan rodó: els membres dels 
anteriors consells, els redactors de notícies 
i articles, les associacions i partits polítics i, 
esclar, els lectors! 

El 100 és un número ple de simbolisme 
merescut, perfecte per aturar-nos i revisitar 
el passat, perquè implica 30 anys de vida 
silenca explicats i compartits als Quaderns, 
que no és pas poc. De seguida es poden 
percebre els canvis, de Sils al món. Malgrat 
que molts dels interessos, preocupacions i 
problemes es mantenen, d’altres ens sem-
blen estranys a dia d’avui. I recorrent les se-
ves pàgines ens adonem que tot és similar 
però no ben bé igual. Fins i tot la manera de 

tractar els diversos temes, el llenguatge que 
es fa servir, ens sobta! En aquest número 
100 trobareu diversos articles que miren 
enrere i esperem que compartiu amb nos-
altres aquesta sensació ambigua del pas 
del temps, agredolça i alhora suggeridora. 

Diem suggeridora perquè obre la porta 
a pensar en el futur. En aquests 30 anys, 
diverses dinàmiques han modificat força la 
manera com vivim. Per exemple, Internet 
ha implicat un accés més ràpid a la infor-
mació i l’aparició de noves plataformes per 
saber què passa a Sils. O un altre canvi 
rellevant: el gran creixement del poble els 
últims anys ha donat la benvinguda a molts 
nous silencs, que potser vénen de pobles i 
regions amb maneres diferents de fer i de 
relacionar-se entre ells. Davant d’aquestes 

tendències de present i de futur, a nivell del 
Quadern, hem de continuar com fins ara o 
seria bo de replantejar-nos canvis? Caldria 
reduir certes informacions i ampliar-ne d’al-
tres? Caldria buscar noves col·laboracions? 

Finalment, la trajectòria de 100 números 
ens fa reflexionar sobre la vida a Sils, al 
món. Sí, moltes coses bones han passat 
en aquest temps, però també s’han mantin-
gut els mateixos patiments i conflictes col-
lectius, i se n’hi han afegit de nous. Només 
esperem que la mirada al passat ens ajudi 
a entendre millor el present i el futur, per tal 
de repetir encerts i evitar errors. Llarga vida 
als Quaderns!

CONSELL DE REDACCIÓ
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5 HORES, 8 o 24....

“Convoqueu plens per a co-
brar!” i amb aquesta afirma-
ció que no té més intenció 
que fer demagògia i pèssi-

ma es queden tan amples, potser fins i tot se 
l’arriben a creure, o no?
La convocatòria del ple extraordinari és una 
facultat d’alcaldia exercida davant aquells as-
sumptes que no han d’esperar un o dos me-
sos per a ser tractats. No s’ha de confondre 
amb un ple d’urgència. Potser també abans 
de parlar s’haurien de tenir clars els concep-
tes.
Hi ha una responsabilitat vers la ciutadania 
que t’ha dipositat la confiança i també un 
compromís en el fet que els seus expedients 
siguin tractats amb la màxima celeritat pos-
sible; si bé entenem que aquest és un criteri 
de l’equip de govern i és molt probable que el 
criteri d’allò que requereix donar-li curs admi-
nistratiu no sigui el mateix per a tothom.

Però ja que es vol treure el tema, parlem de 
números! Els imports de les indemnitzacions 
per assistència són públics, es poden con-
sultar: l’assignació a una Junta de Govern 
és de 175€ així com la suma total de les 2 
assistències que formaran el plenari, 100€ la 
Comissió Informativa i 75€ el Ple. Ja posats a 
fer demagògia, fem-la tots plegats. En un mes 
es poden celebrar un mínim de 4 juntes de 
govern més 1 ple, és a dir, un total de 875€ 
en brut. 
Què passa si un regidor no assisteix a una 
convocatòria de Junta o de Ple? Senzill, perd 
aquesta indemnització perquè no ha assistit 
però té l’obligació de continuar treballant i ha 
dedicat igualment les hores que han estat ne-
cessàries per tal que els diferents projectes 
puguin continuar.
Quant treballa un regidor amb cartera? 5 ho-
res? 8 hores? Disponibilitat les 24h? Té caps 
de setmana? Com repercuteix aquest fet a 
les respectives famílies? Seria impossible 
calcular la totalitat d’hores dedicades i el que 

comporta una altra pregunta: Veiem encara 
un sou excessiu amb aquesta dedicació? Es 
justifica aquesta dedicació en una trista con-
vocatòria de Ple? Ara anem a l’altre costat de 
la balança.... 175€ per una Comissió Informa-
tiva i un Ple, calculem unes 3h al mes? S’han 
mirat els expedients amb anterioritat? S’han 
preocupat en trobar-se amb l’equip de govern 
per a aclarir dubtes, proposar millores o tre-
ballar-hi conjuntament?
Els plens no concilien la vida personal (labo-
ral)! Una altra afirmació del mateix nivell, i la 
dedicació de 24 hores concilia la vida laboral, 
familiar i la dedicació al teu municipi?
Possiblement aquesta passivitat la resta d’ho-
res que no comprenen la convocatòria amb 
una càmera que reculli el minut de glòria 
genera un sentiment de culpa que no es vol 
assumir, sinó que es llença sobre tercers per 
a desacreditar la feina feta.
Dedicació, responsabilitat i compromís amb 
la ciutadania, un “preu” que no tothom està 
disposat a assumir.

AL TEU COSTAT!
independentsdesils@gmail.com

Ens arriba, poc abans de lliurar aquest es-
crit, la notícia que el proper dissabte dia 
12 de maig es col·locarà una placa com-
memorativa de l’1 d’octubre a l’edifici de 
La Laguna. Aquest era un tema que calia 
tractar entre tots els grups que conformen 
el consistori, però no ha estat així. I no no-
més perquè ho pensi aquest grup, sinó que 
alguns han oblidat el contingut i compro-
misos de la moció consensuada que vam 
aprovar tots al Ple. Creiem que els fets 
d’aquell dia, d’immens orgull per a uns i de 
dura vergonya per a altres (els que encara 
són capaços de tenir-ne, s’entén) mereix un 
reconeixement més rellevant.
Altres poblacions han considerat que no-
menar un carrer o una plaça amb la data 
dels fets de l’1 d’octubre era el més ade-
quat. Som del mateix parer. Proposaríem, 
almenys, nomenar de forma popular l’indret 
on la gent es va concentrar per defensar el 

dret a votar, el dret a ser consultats, el dret 
a l’autodeterminació, com la “Placeta de l’1 
d’octubre”. 
Significar aquest espai urbà seria bo 
de cara al futur desenvolupament urbà 
d’aquella part de la població (Sector de Can 
Vilaró), per tal que es tingui present a l’ho-
ra de tractar els espais que passaran a ser 
públics.
Però tant és el que proposem. La contra-
dicció del Govern Municipal és colossal: no 
podem decidir sobre com fem un reconei-
xement al dret a decidir. I a més, en contra 
del que es va aprovar, no hi hagut cap gest 
per consensuar la data, el format de l’acte i 
el text de la placa. 
D’altra banda, estimar el poble també és 
estimar els seus espais. I més aquells en 
els quals la gent es reuneix per celebrar co-
ses, per passar una estona, per fer camí o 
per fer drecera. És per això que, en aquesta 

qüestió convindria pregar per tal que l’Avin-
guda Barceloneta deixés de ser torturada, o 
utilitzada per experimentar coses (compte 
que ningú gosi proposar un carril VAO). De 
fet, quan es talla la carretera també s’utilitza 
com a ruta alternativa.
Mentrestant, les persones amb mobilitat 
reduïda hauran de seguir sortejant entre-
bancs o circulant per les calçades. O ens 
hem perdut alguna actuació destacable en 
aquesta matèria? Govern desorientat. 

GRUP MUNICIPAL DE PDECAT
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SILS JA TÉ PLACA COMMEMORATIVA DE L’1 
D’OCTUBRE

El ple municipal va aprovar la col·locació 
d’una placa commemorativa “1 d’Octubre” 
amb els vots a favor de tot el consistori. 
Com en altres ocasions sí ha passat, aquest 
cop no i el debat polític no va tenir diver-
gències entre els diferent grups polítics que 
formen part de l’equip govern.
Sils va celebrar el dissabte 12 de maig a les 
12 h. una festa amb tota la ciutadania per la 
descoberta de la placa commemorativa de 
l’1 d’Octubre, davant la Sala Cultural La La-
guna per recordar què va suposar aquesta 
data. L’acte va ser amenitzat amb l’actuació 
musical del grup Canya Taronja. 
Aquesta placa vol ser el fonament per cons-
truir la República i representa la llibertat. És 
un homenatge a totes les persones que van 
ser represaliades l’1 d’octubre amb una vi-
olència desproporcionada sobre gent que 
pacíficament només volia defensar les ur-
nes.

Des de l’Ajuntament s’ha cregut oportú i 
imprescindible que com altres pobles de 
Catalunya es tingui un record per a tots els 
qui, durant el referèndum, van “defensar la 
democràcia” i que l’1-O “no s’oblidi mai”. 
Des del 12 de maig del 2018 l’espai va 
prendre oficialment el nom de l’U d’octu-
bre del 2017 com a símbol de rebuig a la 
repressió policial que es va viure a Sils el 
dia del referèndum de l’1 d’octubre i per fer 
homenatge a l’espai on, durant els mesos 
previs i posteriors al referèndum van tenir 
lloc concentracions a favor de la democrà-
cia, la República i la llibertat dels presos.

ERC SILS

https://ca.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A8ndum_sobre_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya
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SOBRE LA SENTÈNCIA DE LA MANADA
Mostrem el nostre rebuig a la sentència 
emesa per l’Audiència de Navarra contra els 
cinc homes integrants del grup conegut com 
“La Manada”, condemnats per abús sexual 
però absolts del delicte d’agressió sexual sol-
licitat tant per la fiscalia com per l’acusació 
particular. No podem sinó mostrar la nostra 
més completa repulsa a la sentència i asse-
nyalar-la com un altre lamentable i perillós 
exemple de “justícia patriarcal” que no vol 
entendre que la violació és violència.
Hem assistit a un procés en el qual des de 
diferents àmbits judicials i mediàtics s’ha 
arribat a culpabilitzar la dona agredida, en 
què fins i tot s’ha presentat com una pro-
va admissible la “vida normal” de la víctima 
després de l’agressió, com si no tinguéssim 
dret a refer les nostres vides, a seguir vives.
Aquest procés culmina amb una sentència 
insuficient en la qual fins i tot s’ha produït 

un vot particular que defensava l’absolució 
també del delicte d’abús sexual, tot i la mul-
titud de proves i del testimoni de la pròpia 
víctima. Aquesta sentència no és sinó una 
mostra més de violència institucional cap a 
les dones per part de lleis i jutges que repre-
senten les lleis i el braç judicial de un siste-
ma patriarcal.
Novament el poder judicial d’aquest país 
demostra una important incapacitat d’apli-
car la llei atenent a la realitat social d’una 
societat democràtica contrària a qualsevol 
discriminació o injustícia. Denunciem la jus-
tícia patriarcal que ens deixa desprotegides, 
perquè lluny d’acabar amb les situacions de 
violència a què ens enfrontem les dones, 
deixa una sensació d’absoluta impunitat per 
als violadors.
Ens solidaritzem amb la víctima i cridem a 
continuar participant de manera massiva en 
les mobilitzacions convocades a tot el país, 

mostra d’ sonoritat col·lectiva per exigir la fi 
de les violències masclistes i per construint 
força feminista per conquerir una vida digna 
sense violència cap a les dones.
Estan en marxa recursos judicials per dis-
conformitat amb la sentencia de la Audièn-
cia de Navarra, que haurien de deixar clar 
que el no consentiment és violació. Esperem 
que prosperin les propostes al Parlament 
Europeu que demanen una definició comu-
nitària de la Unió Europea en aquest sentit, 
seguint el que marca el conveni d’Istanbul 
contra la violència cap a les dones.
Cal respondre !! Cap agressió sense respos-
ta!!
NO és NO!!
Totes i tots als carrers a secundar les convo-
catòries del moviment feminista !!

ALBERT MIRALLES GÜELL 
GRUP ICV-EUIA

Ple extraordinari núm. 2 del 28/02/2018

Bases particulars del procés per a l’adju-
dicació en règim de lloguer d’habitatges 
propietat de l’Ajuntament de Sils. Exp. 

2018/358 ACORD: Aprovar les Bases parti-
culars del procés d’adjudicació en règim de 
lloguer dels habitatges de l’Ajuntament de 
Sils situats al carrer Girona, 1.

Aprovació festes locals any 2019. Exp. 
2018/345 ACORD: Proposar al Conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya com a festes locals pel 2019 
a Sils, els dies 26 i 27 de setembre de 2019.

EXTRACTE ACORDS PLE

ACORDS MUNICIPALS
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EXTRACTE ACORDS JUNTA 
DE GOVERN LOCAL

JGL ordinària núm. 5/2018 (5/03/2018)

Adquisició d’un projector per la Sala de 
Plens PG 2018/249 General 2018/355 
ACORD: Contractar el subministrament i la 
instal·lació d’un projector amb pantalla per-
manent a la sala de plens de la corporació, 
a BTM SOUND, S.L. per un import total de 
3.264,16 € (IVA inclòs).

Contractació redacció memòria valora-
da portada d’aigua potable de Sils fins a 
Vallcanera PG 2018/248 ACORD: Contrac-
tar el servei de redacció d’una memòria va-
lorada per la portada d’aigua potable des 
del nucli urbà de Sils fins al nucli de Vallca-
nera, a SOREA, S.A, per un import total de 
3.569,50 € IVA inclòs.

Adquisició d’una APP PG 2018/115 General 
2018/177 ACORD: Contractar el submi-
nistrament d’una APP, l’objectiu de la qual 
és connectar i fer arribar a la ciutadania el 
dia a dia del municipi i de l’Ajuntament de 
Sils així com facilitar la comunicació bidi-
reccional entre l’administració i la població, 
i el corresponent manteniment anual, a 
OXITGRUP CONSULTORS, S.L. per un im-
port de 3.552’56 euros (IVA inclòs) i 2.541- 
€ (IVA inclòs) , respectivament, essent un 
total de 6.093,56 € (IVA inclòs).

Contractació suport extern primera fase 
procés participatiu pressupost 2019 PG 
2018/268 ACORD: Contractar els serveis 
de suport extern en la primera fase del pro-
cés participatiu del pressupost municipal 
de l’exercici 2019, a NEOPOLIS CONSUL-
TORIA SOCIOPOLÍTICA, S.L. per un import 
total de 7.066,40 € (IVA inclòs).

Adquisició arbrat per les zones verdes de 
Les Comes PG 2018/281 General 2018/411 
ACORD: Contractar el subministrament d’ar-
brat per tal de crear espais oberts i amb om-
bres entre la natura a les zones verdes de Les 
Comes, a FORESTAL CATALANA, S.A., per 
un import total de 3.652,69 € (IVA inclòs).

Col·locació gespa al lateral de la zona pa-
vimentada camp de futbol PG 2018/298 
ACORD: Contractar les obres de col·locació 
de gespa artificial a la zona pavimentada 

del lateral del camp de futbol municipal per 
crear una zona d’escalfament o de joc pels 
més petits, a PETER ARTHUR WATSON per 
un import total de 6.666,34 € (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 6/2018 (19/03/2018)

Convocatòria Brigada Jove “Anem per Fei-
na” 2018. PG 2018/329 General 2018/479. 
ACORD: Aprovar les bases relatives a la 
convocatòria per a la provisió de 4 llocs de 
treball d’ajudants de dependències i de ser-
veis municipals a temps parcial (edat entre 
16 i 17 anys) i de 10 llocs de treball de peó a 
temps complet (edat entre 18 i 20 anys) en 
règim laboral temporal adscrits a la brigada 
municipal d’obres i serveis.

Convocatòria Brigada Jove “Anem per Fei-
na” - administració. PG 2018/331 General 
2018/481 ACORD: Aprovar les bases rela-
tives a la convocatòria per a la provisió de 
dos llocs de treball d’ajudant d’auxiliar ad-
ministratiu/iva en règim laboral temporal a 
temps complet.

Sentit únic de circulació c/ponent, Exp. 
2018/156 ACORD: Estimar la petició sol-
licitada per I. F. L. i els veïns del carrer Po-
nent autoritzant la conversió del tram res-
senyat en un tram de circulació ordenat en 
sentit únic en direcció al carrer Empordà. 

Acceptar la modificació de l’import de 
subvenció per actuacions de plagues 
2017 – Exp. 2017/1158 ACORD: Acceptar 
la modificació de l’import de la subven-
ció concedida per l’Organisme autònom 
de salut pública de la Diputació de Giro-
na – Dipsalut, amb número d’expedient 
4-2017-2287-X0203E02, per finançar les 
actuacions de lluita i control integrat de pla-
gues urbanes, per un import de 2.025,18 €. 

JGL ordinària núm. 7/2018 (3/04/2018)

Aprovació manifest adhesió Programa En-
torn Sense Fum. Exp. 2018/339 ACORD: 
Aprovar el manifest d’adhesió al programa 
“Entorn sense fum”.

Contractació de les obres d’ade-
quació de l’altell de la Laguna PG 
2018/347 ACORD: Justificar la celebra-
ció del contracte pels següents motius: 
Per tal de que l’altell de La Laguna sigui de 
publica concurrència i si pugin dur a terme 
activitats, cal realitzar un seguit d’obres per 
adequar-lo a la normativa sectorial vigent, 
quedant acreditat que la contractació de les 
obres d’adequació de l’altell existent al cen-
tre La Laguna, mitjançant un contracte me-
nor d’obres és la forma més idònia i eficient 
de dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.

Contractació cobles ballades d’estiu (sarda-
nes) PG 2018/404 ACORD: Justificar la ce-
lebració del contracte pels següents motius: 
Des de l’estiu de l’any 2016 es venen cele-
brant una sèrie d’audicions de sardanes, els 
divendres d’agost i algun de setembre, a les 
22.00 h, al passeig de Sants Cosme i Da-
mià, les quals tenen bona acollida i afluèn-
cia d’assistents, deixant patent l’interès de 
la ciutadania i la necessitat de la seva con-
tinuïtat organitzant un cicle d’audicions els 
divendres 3 d’agost, 10 d’agost, 17d’agost, 
31 d’agost i 7 de setembre, quedant acre-
ditat que la contractació de cobles per re-
alitzar les audicions de sardanes referides, 
mitjançant un contracte menor d’obres és 
la forma més idònia i eficient de dur a terme 
les finalitats de l’Ajuntament.

Contractar les la realització de les audici-
ons de sardanes pels divendres 3 d’agost, 
10 d’agost, 17d’agost, 31 d’agost i 7 de 
setembre de 2018, per un import total 
4.375,00 € exempts d’IVA.

Contractació cobla concurs de colles PG 
2017/405 ACORD: Justificar la celebra-
ció del contracte pels següents motius: 
El 28 de maig de 2017, l’Ajuntament de 
Sils, va organitzar el 1er concurs de colles 
sardanistes en col·laboració amb l’Associa-
ció Sardanista Francesc Mas Ros de Sils, 
davant la bona acollida d’aquesta iniciativa, 
es creu necessària la continuïtat del mateix 
organitzant-se el 2n concurs de colles sar-
danistes, el proper dia 27 de maig de 2018, 
i essent necessària la contractació d’una 
cobla de sardanes, quedant acreditat que 
la contractació de la cobla per realitzar l’au-

ACORDS MUNICIPALS
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dició de sardanes referides, mitjançant un 
contracte menor d’obres és la forma més 
idònia i eficient de dur a terme les finalitats 
de l’Ajuntament.

Contractar la realització de l’audició de 
sardanes per al segon concurs de colles 
sardanistes, del proper dia 27 de maig de 
2018, a la COBLA LA PRINCIPAL D’OLOT 
per mitjà de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE 
DOS PER QUATRE per un import total de 
875,00 € ( exempts d’IVA).

Contractació estudi per col·locació punt 
de carrega per a vehicles elèctrics PG 
2018/431 ACORD: Justificar la celebra-
ció del contracte pels següents motius: 
Que l’Ajuntament de Sils va signar en el 
seu dia el Pacte d’alcaldes per a l’eficiència 
energètica i la lluita contra el canvi climàtic, 
volen havent de dur actuacions al respecte; 
alhora la Diputació de Girona ha aprovat les 
bases especifiques reguladores de la cam-
panya “Del Pla a l’acció”, essent interès de 
l’Ajuntament de Sils acollir-se a la Línia 2. 
Adquisició i instal·lació d’un punt de càrre-
ga públic per a vehicles elèctrics, per tal de 
complir amb els objectius del Pacte signat, 
que per tal de poder accedir a dita subven-
ció és necessària la redacció d’una memò-
ria tècnica per la instal·lació d’un punt de 
recarrega de vehicle elèctrics, d’acord amb 
el que s’estableix en les bases de la sub-
venció referenciada, quedant acreditat que 
la contractació d’una empresa per l’asses-
sorament i redacció de la memòria referida, 
mitjançant un contracte menor de serveis 
és la forma més idònia i eficient de dur a 
terme les finalitats de l’Ajuntament.

Contractar l’assessorament i redacció 
d’una memòria tècnica per la col·locació 
d’un punt de carrega per a vehicles elèctrics  
a ETECNIC SMART GRIDS, S.L. per import 
de 907,50€ (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 8/2018 (16/04/2018)

Aprovació de l’addenda dels serveis socials 
bàsics i especialitzats per a l’any 2018 - 
Expdt. 2018/52 ACORD: Aprovar l’addenda 
al Conveni entre l’Ajuntament de Sils i el 
Consell Comarcal de la Selva per a la pres-
tació de serveis socials bàsics i especialit-
zats al municipi de Sils per a l’any 2018, 
amb un import total anual de 55.861,27 €.

Contractació 3 sessions formatives per 
agents socials per prevenció consum dro-
gues. PG 2018/455 ACORD: Justificar la ce-
lebració del contracte pels següents motius: 
Davant la problemàtica existent a l’Institut de 
Sils pel possible consum de drogues i atesa 
les línies de treball pautades per la Taula de 
salut per a joves de Sils al respecte, que ha 
establert una línia de treball individualitzada 
pels alumnes i famílies i una altre línia comu-
nitària dirigida als agents socials intervinents, 
queda acreditada que la contractació per 
la realització de 3 sessions formatives pels 
agents socials mitjançant un contracte menor 
de serveis és la forma més idònia i eficient de 
dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.

Contractar la realització de tres sessions 
formatives per la prevenció de consum de 
drogues, a GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS 
DE SALUT per un import total de 675,00€ 
(exempts d’IVA).

Aprovació Pla de Seguretat i Salut del Pro-
jecte de millora dels parcs municipals PG 
2017-1248 ACORD: Aprovar el Pla de se-
guretat i salut presentat per SANTAULÀRIA 
EQUIPAMENTS URBANS, S.L. per l’execu-
ció de les obres del “Projecte de millora dels 
parcs municipals”, d’acord amb el que esta-
bleix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’oc-
tubre, sobre seguretat i salut en les obres.

JGL extraordinària núm. 9/2018 (26/04/2018)

Aprovació modificació contracte d’obres 
“Projecte ampliacions, millores i renovacions 
a les xarxes municipals abastaments d’aigua 
potable. Exp. 2017/1250 ACORD: Apro-
var l’expedient de modificació del contracte 
d’obres del “Projecte d’ampliacions, millores 
i renovacions a les xarxes municipals d’abas-
tament d’aigua potable”, consistent a:
• Realitzar actuacions complementàries per 

poder gestionar adientment les diferents 
instal·lacions mitjançant les noves estaci-
ons de telecontrol previstes en el projecte.

• Implantar mesures tècnic-sanitàries 
d’acord amb l’informe emès, amb poste-
rioritat a la redacció del projecte, pel ser-
vei regional del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 

Sol·licitud subvenció Del Pla a l’Acció L2 
- Expdt. 2018/501 ACORD: Aprovar la me-
mòria descriptiva de La instal·lació d’una 

estació de recàrrega per a vehicles elèctrics 
a Sils, redactada per l’empresa ETECNIC 
MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL, amb un pres-
supost total de 18.058,85 €.

Sol·licitud subvenció Del Pla a l’Acció L3 
- Expdt. 2018/503 ACORD: Sol·licitar a 
la Diputació de Girona una subvenció de 
15.000- €uros dins el marc Del Pla a l’Ac-
ció 2018-2019, en concret la Línia3 per 
a la inversió en un turisme elèctric per la 
flota municipal amb un pressupost total de 
27.817,90 € (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 10/2018 (07/05/2018)

Assessorament tècnic continuat a l’Ajun-
tament en matèria de medi ambient. Exp. 
2018/814 ACORD: Encarregar l’assessora-
ment tècnic continuat a l’Ajuntament de Sils 
en matèria de medi ambient al CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, per un import de 
988,20-€/mes, durant un període d’un any.

Contractació del disseny gràfic i ma-
quetació d’un mapa turístic de Sils Expd. 
2018/807 ACORD: Justificar la celebra-
ció del contracte pels següents motius:  
Que l’Ajuntament de Sils està duent a terme 
un seguit d’actuacions tecnològiques per 
tal d’acostar als ciutadans a l’Ajuntament, a 
saber d’entre d’altres la creació d’una APP i 
millora de la pagina web, que dins aquestes 
millores és necessari per donar millor difu-
sió turística de Sils la creació d’un plànol 
amb les característiques enumerades en el 
proposta de servei; que l’Ajuntament de Sils 
no compta amb els mitjans personals sufici-
ents per realitzar aquest plànol atenent les 
característiques del mateix, la seva neces-
sària immediatesa i el volum de feina actual 
dels tècnics municipals, quedant acredita-
da que la contractació del servei de disseny 
i maquetació del plànol turístic contracte de 
serveis és la forma més idònia i eficient de 
dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.

Aprovació pla de seguretat i salut projecte 
adequació planta baixa nou casal avis. Ge-
neral 2017-1922 ACORD: Aprovar el Pla de 
seguretat i salut presentat per EXACACIO-
NES AMPURDAN 2000, S.L. per l’execució 
de les obres del Projecte bàsic i executiu 
adequació planta baixa a nou casal d’avis a 
Sils”, d’acord amb el que estableix el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre 
seguretat i salut en les obres.

ACORDS MUNICIPALS
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

I AMB AQUEST EN VAN 100!

El passat mes d’abril s’inicià un procés de 
pressupostos participatius que servirà per 
a definir amb la ciutadania una part de 
les inversions per al pressupost del 2019. 
D’aquesta manera, els ciutadans i ciuta-
danes de Sils podran decidir el destí de 
70.000€.

El procés està estructurat en diferents fases, 
que finalitzaran cap a l’octubre amb la re-
dacció dels pressupostos municipals.

Tot just ha finalitzat la primera etapa del pro-
cés, desenvolupada entre el 9 i el 30 d’abril, 
on s’han recollit les diferents propostes ciu-
tadanes que es podien presentar de manera 
conjunta o individual a través del web par-
ticipa.sils.cat, o bé per escrit aprofitant les 
urnes que van ser instal·lades a diferents 
espais i equipaments del municipi.

Com a resultat d’aquesta primera fase s’han 
recollit 121 propostes que es poden classifi-
car en les següents temàtiques:

• Mobilitat i accessibilitat
• Parcs, places, zones verdes, espais natu-

rals i llocs d’estada i de trobada
• Enllumenat, carrers, voreres i camins
• Equipaments públics
• Sostenibilitat i serveis
• Animals i mascotes
• Propostes de caràcter social, cultural, 

educatiu, econòmic...

En aquest moment el procés es troba en la 
segona fase on els tècnics municipals estu-
diaran la validesa de les propostes presenta-
des que s’han d’ajustar als criteris especifi-
cats i que defineixen el concepte d’inversió.

Un cop finalitzada aquesta, se celebrarà una 
jornada participativa per tal de prioritzar de 
forma compartida quines accions passen a 
la darrera etapa del procés: la votació.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

100 números del nostre Quadern són 
prou motius per a felicitar tots els que 
hi contribueixen i hi fan les pertinents 
aportacions: des de les regidories impli-
cades fins al consell de redacció; des de 
les entitats municipals fins als ciutadans i 
ciutadanes que encara tenen com a eina 
d’informació municipal aquesta revista a 
la qual les xarxes socials li fan una dura 
competència.

Tot i que es pot pensar que aquest But-
lletí d’Informació ha estat molt estàtic al 
llarg de la seva vida, quan es visualitzen 
en la seva totalitat des del primer fins al 
darrer número, es pot comprovar que 

aquest s'ha anat adaptant al seu moment, 
tant en el format com en els continguts, 
així com també en la seva expressió, in-
tentant ser més àgil i propera, lluny de 
l’estil periodístic, administratiu i distant 
del seu inici.

Els primers números eren molt més 
prims, el format semblava el d’un diari, 
en blanc i negre i amb poques fotografies 
que en fosin testimoni visual dels esde-
veniments. De mica en mica, les noves 
maneres d'entendre la comunicació van 
fer que el butlletí s’obrí a la ciutadania, 
les entitats i particulars podien incloure 
els seus articles. Més tard arribà el color, 

primer a la portada i després a totes les 
pàgines. Els diferents grups polítics tam-
bé tenien un espai per a expressar-se. 
Les escoles hi eren presents. Les imatges 
emplenaven les pàgines, el llenguatge es-
devingué més proper...

I ja està? Per descomptat que no, ara ja 
van 100 i, tot i que fa temps que hi tre-
ballem, consideràvem que aquest era un 
número rodó per a començar a fer més 
canvis i rejovenir aquest Butlletí que ara 
ja és centenari!

Com serà? Properament ho podrem com-
provar...
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AGENDA DE SILS: ESTIU 2018

Fins el 13 de juliol Límit d’inscripcions al viatge País Basc, Pamplona, Logronyo i Sud de França (18 a 24 setembre) 
organitzat per l’A. de Jubilats i Pensionistes de Sils

Divendres 13 de juliol 
22.00h

Cinema a la fresca “Que baje Dios y lo vea” Parc dels Esquirols de Vallcanera.  
Organitza l’A. de Festes amb el suport de l’Ajuntament

Fins el 14 de juliol Inscripcions i venda de tiquets per la Festa de commemoració del 30è aniversari  
de l’A. de Jubilats.  
Organitza l’A. de Jubilats i Pensionistes de Sils 

Diss 14 de juliol 
18.00h

Berenar ball amb Carles Xandris. Sala Cultural La Laguna.  
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

Diss 14 de juliol 
21.00h

25a edició del Sopar gastronòmic local i ball amb el Duet de Banyoles.  
Pista coberta de la zona esportiva de Sils.  
Organitza La Cuina a Sils

Fins el 18 de juliol Venda de tiquets per la 32a Festa de Germanor. 
Organitza l’Associació de Veïns Les Mallorquines

Divendres 20 de juliol 
Sopar 21.00h 
Cinema 22.00h

Cinema a la fresca “Dando la nota (3)” (Vine a sopar abans) Plaça de l’Euro.  
Organitza l’A. de Festes amb el suport de l’Ajuntament i l’A. de veïns Les Mallorquines.

Dissabte 21 juliol 
12.00h

Festa commemoració 30è aniversari de l’A. de Jubilats Inclou dinar i ball amenitzat per Pep i Ma 
Josep Trio. Inscripcions fins el 14 de juliol.  
Pista coberta de la zona esportiva.  
Organitza l’A. de Jubilats i Pensionistes de Sils 

Dissabte 21 de juliol 
22.00h

32a Festa de Germanor. Inclou sopar, gran ball de gala amb Sol de nit i  
espectacle de màgia amb el Magic Kasana. Plaça de l’Euro.  
Organitza l’Associació de Veïns Les Mallorquines

Tots els dimecres fins  
el 25 de juliol 
de 16.00 a 20.00h

Espai Jove al Centre Cívic de Sils.  
Organitza l’Àrea de joventut de l’Ajuntament

Tots els dimecres fins  
el 25 de juliol 
de 18.00 a 20.00h

Vòlei (activitat adreçada a joves).  
Pavelló municipal d’esports.  
Organitza l’Ajuntament

Fins el 26 de juliol 
Dl i dc 17-19h
Dm i dj 11-13h

Bibliopiscina 2018. Piscina municipal.  
Organitzen la Biblioteca de Sils i la Diputació de Girona

Fins el 26 de juliol Venda anticipada de tiquets per la Botifarrada contra el càncer.  
(Inclou Concert Remember music show amb Blue Live i Espectacle de màgia amb Màgictrick)  
Organitza Makis Sils 

Dijous 26 de juliol 
18.00h

L’Hora del conte (sessió Bibliopiscina): “Aventures d’aigua dolça i salada”.  
Al recinte de la Piscina Municipal.  
Organitzen la Biblioteca municipal de Sils i la Diputació de Girona

INFORMACIÓ MUNICIPAL

https://drive.google.com/file/d/1xJ0-q_aD6lLTk8VNDwLyY1mIGEK7oDcc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhLH7DghJPol0PLP2OOrrUXArRLCai6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2qvZnkWyafD5pmbI4nGWBDi3LK72326/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2qvZnkWyafD5pmbI4nGWBDi3LK72326/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSninFUGIcdP1KHG0Es4wIfAynrs9Bgc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7jdQKBNIm9SJGwIInc3Idm0ji_EsxFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-I-P9_zOukEMGdtS4LITXimHPt0Bi11s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2qvZnkWyafD5pmbI4nGWBDi3LK72326/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2qvZnkWyafD5pmbI4nGWBDi3LK72326/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7jdQKBNIm9SJGwIInc3Idm0ji_EsxFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAs1Tol5PzV2bp6itbi1ZdMRQDA9j6qJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAs1Tol5PzV2bp6itbi1ZdMRQDA9j6qJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLEEj_6Ax2DLlwcjMf5y8V3nLtLfF96C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PYnaC3aESkqYqAgl3ru8J8e8Dpp7xi2G
https://drive.google.com/file/d/1fqFTigTuuKsYGWwDwWv78eEJrpQXYBA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpL_MYPDlM-MjsvfINoPpANP6ANrPxLk/view?usp=sharing
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Dissabte 28 juliol 
18.00h

Berenar Ball amb Chus de Santa Coloma. Sala Cultural La Laguna.  
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

Dissabte 28 juliol 
21.00h

Botifarrada contra el càncer. Concert Remember music show amb Blue Live i  
Espectacle de màgia amb Màgictrick. Pista coberta del pavelló municipal.  
Organitza Makis Sils amb la col·laboració de l’Ajuntament.  
Venda anticipada fins el 26 de juliol.

Divendres 3 agost 
22.00hh

Sardanes. Ballada d’estiu amb la cobla 3 Vents. Passeig Sants Cosme i Damià.  
Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’A. sardanista Francesc Mas Ros

Dissabte 4 i  
diumenge 5 agost

Festes d’estiu Les Comes.  
Programes a part

Divendres 10 agost 
22.00h

Sardanes. Ballada d’estiu amb la cobla La Principal d’Olot.  
Passeig Sants Cosme i Damià.  
Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’A. sardanista Francesc Mas Ros

Dissabte 11 agost 
18.00h

Berenar ball amb Giravolt. Sala Cultural La Laguna.  
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

17, 18 i 19 agost Festa Major de Vallcanera. Programes a part

Divendres 17 agost
22.00h

Sardanes. Ballada d’estiu amb la cobla La Principal d’Olot. Passeig Sants Cosme i Damià.  
Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’A. sardanista Francesc Mas Ros

Divendres 24 agost Festival És Dansa. Pista coberta de la zona esportiva.  
Programes a part.  
Organitza l’Ajuntament

Dissabte 25 agost
18.00h

Berenar ball amb Alberto Paulo. Sala Cultural La Laguna.  
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

Divendres 31 agost
22.00h

Sardanes. Ballada d’estiu amb la cobla Ciutat de Girona. Passeig Sants Cosme i Damià.  
Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’A. sardanista Francesc Mas Ros

Divendres 7 setembre
22.00h

Sardanes. Ballada d’estiu amb la cobla 3 Vents. Passeig Sants Cosme i Damià.  
Organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’A. sardanista Francesc Mas Ros

Dissabte 8 setembre
18.00h

Berenar ball amb Jordi Bruch. Sala Cultural La Laguna.  
Organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Sils

Dimarts 11 setembre Diada Nacional de Catalunya.  
Programes a part.  
Passeig Sants Cosme i Damià.

Consulteu l’agenda anual

AJUNTAMENT DE SILS - CENTRE CÍVIC

https://drive.google.com/file/d/1fqFTigTuuKsYGWwDwWv78eEJrpQXYBA2/view?usp=sharing
http://www.sils.cat/cultura-i-educacio-2/agenda-dactivitats/agenda-anual/
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L’Ajuntament de Sils es va adherir al Progra-
ma Treball i Formació promogut pel Consell 
Comarcal de La Selva per tal d’ampliar l’ofer-
ta de Plans d’Ocupació.

El programa Treball i Formació té com a fi-
nalitat afavorir la inserció laboral i millorar la 
ocupabilitat de les persones aturades mitjan-
çant la realització de tres tipus d’accions: ac-
cions formatives, experiència laboral i acci-
ons de coordinació i prospecció d’empreses.

Aquesta filosofia de lligar la formació i el tre-
ball contribueix a la millora de l’experiència 
professional, ja que la formació es desenvo-
lupa en un entorn real de treball alhora que 

permet la qualificació per a la inserció labo-
ral i dóna resposta a les necessitats de les 
persones que formen part de col·lectius que, 
de manera conjuntural o estructural presen-
ten especials dificultats d’inserció laboral. Ja 
sigui pel temps que porten en situació d’atur, 
pel seu escàs nivell de qualificació, o bé per 
la manca d’experiència professional o per 
una combinació de tots aquests factors.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha generat un 
total de 10 places de treball que es distribu-
eixen en els següents projectes.

• Projecte “Bon dia”: 1 auxiliar d’atenció 
a domicili durant un any amb dedicació 

exclusiva. Aquesta plaça desenvolupa 
tasques de reforç a la Treballadora Social, 
com tasques de neteja i acompanyament 
a la llar, hàbits higiènics i alimentaris.... 
Suposa un suport en aquesta àrea i obté 
el certificat de “Suport domiciliari i alimen-
tació familiar”. La duració del contracte és 
d’un any.

• Projecte “Digitalitzem la comarca”: 1 ad-
ministrativa dos dies a la setmana durant 
6 mesos compartida amb altres municipis 
de la comarca. Representa un suport als 
Serveis Socials Municipals en tasques ad-
ministratives com arxivar i ordenar docu-
ments, omplir fitxes...

• Prova Pilot de prevenció de riscos natu-
rals als municipis de la Selva: 1 oficial i 3 
peons forestals durant 6 mesos compar-
tits amb altres municipis de la comarca. 
Han realitzat formació en l’àmbit forestal 
que ha comportat la utilització de la ma-
quinària corresponent. Les tasques que 
desenvolupen corresponen al desbrossa-
ment d’espais verds i zones d’esbarjo, l’eli-
minació de deixalles i obstacles en llocs 
públics així com l’adequació de la vegeta-
ció dels camins i itineraris verds. Suposen 
un suport a la Brigada Municipal.

• Projecte: Espais verds disponibles: 1 ofi-
cial i 3 peons de jardineria durant 6 me-
sos compartits amb altres municipis de la 
comarca. Han realitzat formació en l’àmbit 
de la jardineria amb la utilització de la ma-
quinària corresponent. Les tasques que 
desenvolupen són pròpies de la jardineria 
com ara: segar herbes, el manteniment 
i millora de places i zones enjardinades. 
Suposen un suport a la Brigada Municipal.

PLANS D’OCUPACIÓ
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El passat 28 de maig va tenir lloc l’adhesió 
al programa “Entorn sense fum” des de les 
escoles i les AMPAs dels diferents centres 
educatius de primària i secundària unint-se, 
d’aquesta manera, a l’adhesió que ja havia re-
alitzat aquest consistori el passat mes d’abril.

“Entorn sense fum” és un projecte comunitari 
d’àmbit municipal que la Secretaria de Salut 
Pública ofereix als Ajuntaments que el vulguin 
implantar en els seus municipis. L’objectiu 
d’aquest projecte és prevenir l’inici del con-
sum de tabac i l’exposició al fum ambiental 
del tabac en la població infantil i jove, i així 
evitar que en el seu entorn habitual hi hagi 
persones fumant, sensibilitzar els adults com 
referents modèlics i informar els menors del 
risc del consum del tabac.

Aquest programa, a més de realitzar tallers 
de sensibilització adreçats als adults, cons-
ta d’una campanya orientada a facilitar que 
l’espai exterior d’accés immediat als centres 
educatius i equipaments culturals i esportius 
del municipi, on hi ha una elevada presència 
de població infantil, siguin entorns sense fum. 
Per aquest motiu, s’ha procedit a retolar i deli-
mitar aquests espais assignats com a “Entorn 
sense fum”.

Per tal de fer més visible aquesta adhesió i 
per tal de donar rellevància al projecte, des 
dels centres educatius es realitzaren diverses 
activitats com ara: pintar la zona de limitació 
a la vorera de l’espai lliure de fum, portar a 
terme una caminada conjunta per a la desco-
berta de les plaques que senyalitzen l’edifici 

com entorn sense fum i es va concretar la sig-
natura conjunta de compromís amb aquest 
projecte de les direccions dels diferents cen-
tres educatius, la Regidoria de Salut, la Re-
gidoria d’Ensenyament, el Regidor d’Esports, 
el Servei de Salut Pública de l’Agència, i les 
infermeres del Pla de Salut del Projecte “Sils 
sense fum”.

SILS SENSE FUM.  
PROJECTE ENTORN SENSE FUM

Al mes de maig va tenir lloc la descoberta 
de la placa commemorativa de l’U d’octubre 
a l’espai exterior de La Laguna, indret on la 
societat civil sortí al carrer per a expressar el 
seu vot.

L’acte acompanyat del grup musical Ca-
nya Taronja va fer rememorar les emocions 
d’aquell dia recollint manifestacions dels di-
ferents grups representats al Consistori que 
van coincidir en la idea que votar, expressar la 
voluntat a través de les urnes, és un exercici 
de democràcia.

DESCOBERTA DE LA PLACA 1-O
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Lluny queda aquell 28 d’octubre del 2012 
quan es van descobrir el Camí de St. Jaume 
que en una de les seves etapes travessa el 
municipi de Sils. En aquell moment es ca-
minà al llarg de la Via Augusta quan entra 
a Vallcanera sortint del Golf de Caldes, es 
travessà la GI-555 entomant des de Mil-
lenium cap el Carrer de Mallorquines i un 
cop passat l’Hostal, punt on els pelegrins 
reposaven, es continuà pel Camí Reial fins 
a buscar l’Estany, i tot passejant envoltats 
d’aquest paisatge, se sobrepassà el terme 
municipal en direcció a Maçanet.
Aquest Camí de St. Jaume a través de la 
Via Augusta entra a terres catalanes pel 
Coll de Panissars (punt de trobada de la Via 
Domitia amb la Via Augusta) i a través de 
diferents etapes arriba a Sils i es perllonga 
fins a Montserrat.

CAMÍ DE COLL DE PANISSAR - MONTSERRAT 
- FRAGA (PER LA VIA AUGUSTA)
(A Coll de Panissars es trova el punt d’unió 
de la la via Domitia, a França, amb la via 
Augusta, a Catalunya)

1a etapa: 25 kms.
Coll de Panissars, La Jonquera, L’Estrada, 
Biure, Molins i Pont de Molins.

2a etapa: 26 kms.
Pont de Molins, Figueres, Santa Llogaia 
d’Alguema, Borrassà, Pontós i  Bàscara.

3a etapa: 30 kms.
Bàscara, Vilademuls, Orriols, Viladasens, 
Cervià de Ter, Medinyà, Sarrià de Ter i Gi-
rona.

4a etapa: 25 kms.
Girona, Palau Sacosta, Fornells de la Sel-
va, Riudellots de la Selva, Franciac i Les 
Mallorquines.

5a etapa: 25 kms.
Les Mallorquines, Maçanet de la Selva i 
Hostalric.

6a etapa: 25 kms.
Hostalric, La Batllòria, Sant Celoni i Villal-
ba Saserra.

7a etapa: 26 kms.
Villalba Saserra, Llinars del Vallès, La Roca 
del Vallès, Palou i Lliçà de Vall.

8a etapa: 26 kms.
Lliçà de Vall, Palau Solitar, Polinyà, Saba-
dell i Terrassa.

9a etapa: 25 kms.
Terrassa, Vacarisses, Monistrol de Montser-
rat i Monestir de Montserrat.

Un cop arribats a Montserrat continuarem 
cap a Fraga on s’enllaça Alcarràs –últim 
poble de Catalunya abans d’arribar al límit 
amb l’Aragó, al Barri de Litera– amb el Camí 
Aragonès i aquest enllaçarà, aleshores, 
amb el Francès a terres de Navarra.

Després d’aquest dia, moltes han estat 
les ocasions en què l’Ajuntament, en col-
laboració amb l’Associació Camins de Ge-
runda i el Consell Comarcal de La Selva, 
ha realitzat les 3 etapes que travessen les 
comarques selvatanes amb la intenció de 
donar a conèixer el camí.

Aquest té la singularitat que en arribar a 
Franciac es bifurca passant per Caldes, Vi-

dreres, Lloret, Blanes i d’aquí cap a Barce-
lona pel litoral, formant així la Via Augusta 
(marina) o Via Marina del Camí de St. Jau-
me que el passat 28 d’abril es va reconèixer 
oficialment a la XVII Trobada d’Associacions 
Xacobees de l’Ebre i la Mediterrània. 

En aquesta trobada es feu un reconeixement 
especial als Ajuntaments que contribueixen a 
preservar i mantenir viu el Camí de Sant Jau-
me, alhora que es donà a conèixer el projecte 
conjunt de les diferents Diputacions i Consells 
per a la senyalització d’aquesta Via Marina en 
la seva totalitat. Es preveu que properament es 
desenvolupi el mateix projecte en el tram d’in-
terior, és a dir, el Camí de Sant Jaume a través 
la Via Augusta que transcorre per l’interior de 
la comarca selvatana i pel nostre municipi.

Ja no és tan lluny aquell projecte que es 
presentà als diferents ajuntaments i al propi 
Consell Comarcal per recuperar el Camí de 
Sant Jaume com a un dels tants camins ca-
talans que conformen els diferents camins 
que condueixen a Santiago de Compostela. 
Pas a pas, fem camí.

RECONEIXEMENT DEL CAMÍ DE ST. JAUME 
A TRAVÉS DE LA VIA AUGUSTA
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Darrerament s’han rebut reiterades queixes 
de diferents veïns de l’entorn a la Llar d’In-
fants, així com del propi equip educatiu, de 
l’existència a la via pública d’un nombre im-
portant de gats que conformen una colònia 
d’animals sense amo, en condicions quasi 
salvatges.

Arran d’aquesta problemàtica es gestionà 
una trobada amb els veïns conjuntament 
amb el tècnic del Consell Comarcal de La 
Selva per tal de tractar i donar solucions a 
aquesta situació que no és única ni exclu-
siva d’aquest veïnat, sinó reiterada en altres 
indrets, ja que s’han constatat diferents co-
lònies de gats no identificats ni censats ar-
reu del municipi als quals algunes persones 
alimenten i abeuren en la via pública.

Tot i que l’Ordenança municipal regulado-
ra (02 de febrer de 2003) sobre la tinen-
ça d’animals en el terme municipal de Sils 
té com a objectius, a més de regular la 
tinença d’animals de companyia al muni-
cipi, assolir el màxim nivell de protecció i 
benestar d'aquets últims, i alhora garantir 
una correcta convivència entre els animals 
i les persones, incidint en aspectes relaci-
onats amb les condicions de manteniment 
dels animals, la higiene, la salut pública i 
les mesures que afecten a la seguretat ciu-
tadana, la recomanació que es va acordar 
en aquella trobada va ser la de sol·licitar els 
veïns que evitin donar de menjar i abeurar 
les seves mascotes a la via pública.

Recordem que tots els gossos i gats han 
d’estar identificats i censats. La manca 
d’identificació d’un gat o d’un gos no exi-
meix de la responsabilitat que tenen, en 
qualitat de posseïdors, aquelles persones 
que alimenten gats i gossos a la via pública 
de forma regular.

L’Ajuntament de Sils, amb la voluntat de ga-
rantir la protecció i el respecte dels animals, 
vetllarà per a la creació de colònies de gats 
controlades amb col·laboració d’aquelles 
persones que solidàriament vulguin assu-
mir la gestió de les mateixes. A tal efecte, 
sol·licitem que les persones interessades es 
posin en contacte amb l’Ajuntament.

COLÒNIES DE GATS?  
SÍ, PERÒ CONTROLADES

Un any més el municipi de Sils ha format 
part de la xarxa de municipis de la Comar-
ca de la Selva i de les Comarques Gironines 
que han acollit els partits del Torneig Inter-
nacional de Futbol Base. Han participat una 
trentena d’equips de la categoria B1 d’àmbit 
nacional i internacional, i s'han celebrat en 
aquesta edició una vintena de partits.

Recordem que el nostre municipi ha parici-
pat d'aquest torneig des de la seva primera 
edició celebrada a les Comarques Gironines 
i que enguany ha arribat a la majoria d’edat 
amb la celebració de 900 partits i amb la 
participació de 700 joves vinguts d’arreu del 
món pel que fa al futbol.

Paral·lelament, també ha estat la seu de 
la segona edició del Mic Basketball amb la 
participació de centenars de jugadors i ju-
gadores d’una desena de categories. El Mic 
Basketball s’obre ràpidament camí augmen-
tant la participació respecte de la passada 
edició i s’està consolidant com a Torneig.

MIC 2018
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El passat 9 de març es va celebrar a Sils el 
Dia Internacional de les Dones. La comme-
moració que va tenir lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Sils s’inicià amb la lectura del 
manifest per part de la regidora de Joventut, 
Serveis Socials i Salut, Mercè Pascual. 

L’acte va continuar amb la taula rodona ti-
tulada “Dones joves emprenedores de Sils” 
que va comptar amb la presència de Roser 
Vidal, Carla Vila i Carla Viñals. També va ser-
hi present el testimoni d’Irene Espinosa que, 
tot i no assistir-hi personalment, va poder 
apropar les seves impressions per correu 
electrònic. Una vegada concloses les inter-
vencions de les tertulianes es va obrir un 
torn de preguntes durant el qual el públic va 
poder participar aportant les seves opinions, 
dubtes, suggeriments...

Enguany, a la taula rodona hi havia una repre-
sentació de dones joves de Sils que havien 
decidit emprendre un projecte. En primer lloc, 
Roser Vidal va obrir un centre de fisioteràpia, 
FISIOVIDAL, el febrer de 2017 a Riudarenes. 
Per la seva banda, Carla Vila, també el 2017, 
va crear una petita i jove empresa anomena-
da Arethusa Creations en la qual impulsa la 
seva pròpia línia de roba. 

El projecte de Carla Viñals va ser obrir una 
acadèmia d’anglès de la franquícia Kids&Us 
a Sant Coloma de Farners. Actualment també 
se’n fan classes a Vidreres i Sils. Per últim, 
Irene Espinosa va tirar endavant el projecte 
d’autoeditar-se un llibre i d’aquesta manera 
va publicar la novel·la Dejemos descansar al 
destino, que es pot adquirir a través de la pla-
taforma Amazon. 

Totes elles afirmen que emprendre un projec-
te no és fàcil i els inicis sempre són compli-
cats. Reconeixen dificultats en molts aspec-
tes, però malgrat tot estan contentes d’haver 
fet el pas. A més, remarquen la importància 
de tenir el suport de la família i dels amics. De 
vegades hi ha entrebancs en el procés d’em-
prendre, hi ha dubtes, pors, però la il·lusió 
de generar un projecte propi els dóna forces 
cada dia per tirar endavant.

La Roser Vidal portava 9 anys treballant de 
fisioterapeuta al centre Illa de Salut, però la 
seva idea era poder treballar pel seu compte. 
Un dia va sorgir l’oportunitat de comprar un 
local i va decidir obrir el seu propi centre. Per 
fer-ho va obtenir l’ajuda del Consell Comarcal. 
Explica que van ser mesos de tràmits, gesti-
ons, etc., però, finalment, el febrer de 2017 

va poder inaugurar el centre. És un centre de 
fisioteràpia i rehabilitació privat on treballen 
en l’àmbit traumatològic i esportiu. També 
fan activitats de grup com estiraments, escola 
d’esquena, hipopressius i ioga. 

La Carla Vila va fundar Arethusa Creations 
perquè volia trencar amb els estereotips del 
món de la moda i crear una línia molt perso-
nal amb la qual ella mateixa es pogués sentir 
a gust, és a dir, tenir el seu propi estil. Explica 
que Arethusa significa nimfa perquè totes les 
seves creacions s’inspiren en les formes de la 
natura i els éssers màgics. Ella és autodidacta 
i va aprenent a mesura que posa en pràctica 
les idees que té amb una senzilla màquina de 
cosir. Recentment ha rebut una ajuda de fons 
europeus per a joves emprenedors per conti-
nuar amb el seu projecte. 

A la Carla Viñals des de sempre li havien agra-
dat els idiomes, però la metodologia tradicio-
nal va fer que l’avorrís. Una estada d’un mes 
a Oxford, quan tenia 17 anys, va fer-li recordar 
la màgia de l’anglès. Va estudiar Turisme i les 
seves assignatures preferides eren Anglès i 
Geografia. Després d’acabar la carrera va fer 
un màster a Barcelona i va treballar a diversos 
llocs fins que va conèixer la metodologia del 
Kids&Us. Va decidir obrir una acadèmia d’an-
glès d’aquesta franquícia. Ja és el quart curs 
que tira endavant. 

La Irene Espinosa és escriptora autopublica-
da. Això vol dir, tal com diu ella mateixa, que 
ha hagut de lluitar i persistir molt per acon-
seguir que la seva novel·la estigui a la ven-
da. El procés d’autopublicació és llarg i dur 
(correcció, disseny de portada, maquetació, 
etc.), però quan acaba, segons la Irene, és 
increïble. Dejemos descansar al destino és 
una novel·la protagonitzada per la Maira, una 
dona lluitadora, de caràcter fort i independent 
a qui la vida no li ha posat les coses fàcils. És 
una novel·la romàntica, però amb una estruc-
tura diferent a les històries d’aquesta tipologia. 

MÒNICA PUNTÍ BRUN

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2018
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ACTUACIONS MUNICIPALS
SILS
• Sega de les herbes: en zones verdes i 

itineraris, atesa la situació constant de 
pluges.

MALLORQUINES

• C/Jaume I: Substitució dels arbres morts.

• Camp de Futbol: creació d’un espai de 
gespa lateral al camp de joc per a efectuar 
escalfaments; canvi de portelles d’accés 
als diferents espais; instal·lació de pilones 
exteriors que delimiten la zona d’accés.

• Sega de les herbes: en zones verdes i itine-
raris atesa la situació constant de pluges.

VALLCANERA/LESCOMES
• Les Comes: Plantació de 62 arbres al 

llarg de la zona verda del Carrer Avet i de 
la Plaça del Comerç per tal de completar 
l’arbrat d’aquest passeig natural.

• Manteniment de camins: a Serramagra i 
Vallcanera

• Sega de les herbes: en zones verdes i 
itineraris atesa la situació constant de 
pluges.

EDIFICIS MUNICIPALS
Gimnàs municipal: 
•  Adquisició d’armaris, penjadors i estants 

per a col·locar i endreçar múltiples mate-
rials esportius.

•   Adquisició de material divers per a la 
pràctica d’esport (manuelles, cordes, es-
cala de velocitat...).

Des de mitjans d’abril i fins a l'inici de l'acti-
vitat a la piscina, la pista coberta de la zona 
esportiva romandrà oberta al públic com si 
fos una Plaça Municipal per tal d'afavorir la 
pràctica de l'esport. 

Per tal de poder obrir aquesta pista amb 
la seguretat necessària, l'Ajuntament ha 
instal·lat unes portes que la delimiten i im-
pedeixen l'accés a d'altres zones del com-
plex esportiu.

En aquest curt període s'ha pogut consta-
tar el seu ús per diferents grups de joves 
del nostre municipi alhora que s'eviten les 
molèsties que l'activitat lúdica ocasionava 
als veïns de l'entorn de la Plaça del Canigó.

LA PISTA COBERTA  
ESDEVÉ ESPAI OBERT
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El Departament de Territori i Sostenibili-
tat va adjudicar el passat mes de maig la 
redacció de l'estudi informatiu i de l'estu-
di d'impacte ambiental de la variant de la 
C-63 a Sils i Riudarenes. 

La carretera C-63 que uneix Santa Coloma 
de Farners amb Lloret de Mar actualment 
travessa els nuclis urbans d’ambdós mu-
nicipis amb un trànsit de més de 8.000 
vehicles diaris de mitjana, motiu pel qual 

aquest Ajuntament s’ha estat reunint rei-
terades vegades amb la Generalitat per tal 
de dissenyar un traçat que eviti la circulació 
d’aquesta variant per l'interior de les pobla-
cions i que millori la seguretat i la fluïdesa 
de la mobilitat en aquest entorn.

L'àmbit dels estudis que s’han adjudicat, 
uns 7 quilòmetres, enllaçaran la C-63 amb 
l'autovia A-2 s’inicien al nord del nucli urbà 
de Riudarenes fins a trobar la GI-555 a l’al-

çada de Millennium que inclourà una con-
nexió amb giratori a la carretera de Vallca-
nera i finalitzarà a l’alçada de l’Hostal Roll’s 
connectant amb l’A-2.

Es preveu que els estudis quedin redactats 
a principis de l'any vinent, per tal de sot-
metre'ls a informació pública i tramitació 
ambiental.

ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ  
DELS ESTUDIS DE LA VARIANT  
DE SILS I RIUDARENES

El creixement demogràfic progressiu del 
nostre municipi ha comportat el conseqüent 
augment de les activitats, del parc automobi-
lístic i del trànsit de persones i vehicles.

Per aquest motiu, s’ha procedit a ordenar la 
circulació al Carrer Mallorquines donant res-
posta a la demanda o neguit que han mani-
festat alguns veïns i atenent a l’informe previ 
positiu dels serveis tècnics.

D’aquesta manera, s’ha procedit a delimitar 
l’aparcament des de l’Hostal fins a la fleca 
(accedint al carrer des de la C-63) amb línia 
groga a la banda dreta i establint com apar-
cament la banda esquerra del carrer, atès 
que l'amplada del mateix en aquest tram di-
ficultava el doble sentit de circulació quan els 
vehicles s’estacionaven a totes dues bandes. 
Aquesta circulació resultava especialment 
complicada en dies i horaris concrets.

 Aquesta ordenació de la circulació respon, 
en primer lloc a la voluntat de garantir la se-
guretat dels transeünts i vianants, i en segon 
lloc a la intenció de cooperar i contribuir per 
tal que la circulació sigui més fluida, ordena-
da i segura.

MODIFICACIONS AL  
CARRER MALLORQUINES
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EL PRIMER TRAM DEL CARRIL BICI  
COMENÇA A RODAR
Tal i com s’informava a la darrera edició 
d’aquest Quadern, l’Ajuntament de Sils ini-
ciava les obres per a desenvolupar un pri-
mer tram urbà del Projecte del Carril Bici 
destinat a connectar els municipis de Sils, 
Riudarenes, Vidreres i Maçanet de la Selva, 
passant pels diferents centres educatius.

Aquest primer tram que transcorre al llarg 
de l’Avinguda Barceloneta ja està degu-
dament senyalitzat: els particulars ja s’hi 
desplacen, i s’han dut a terme les primeres 
sortides i excursions organitzades pel CEIP 
Jacint Verdaguer.

Des de l'Equip de Govern s’està estudiant 
allargar aquest tram pels dos extrems per 
tal de donar-li continuïtat i permetre així la 
connexió amb els municipis veïns a través 
del traçat que ha estat dissenyat des de 
Vies Verdes i que el passat mes de maig va 
ser presentat al col·lectiu Rimavisi.

Aquest projecte que serà inicialment desen-
volupat en una primera fase que ascendeix 
a 317.000.-€ en la seva totalitat compta 
amb la subvenció per part de la Diputació 
en un 60%. El 40% restant serà abonat 
pels diferents municipis en funció d’un ba-
rem acordat.
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La Taula de Salut per a Joves de Sils es va 
crear el desembre de 2017 amb la voluntat 
de donar resposta a les necessitats de les 
persones joves de Sils en matèria de salut, 
des d’una perspectiva àmplia que contem-
pla totes les esferes de la persona (física, 
emocional, mental i social) i que no es redu-
eix només a l’absència de malaltia.

La Taula està integrada per representats 
polítics de l’Ajuntament (regidora de Jo-
ventut, serveis socials, polítiques d’igualtat 
i salut; regidor de Via pública, governació 
i participació ciutadana; i regidora d’Ense-
nyament i comunicació), els treballadors de 
l’àrea de Serveis socials (educador i treba-
lladora social), una representant de l’equip 
directiu i docent de l’Institut de Sils, la infer-
mera del programa Salut i Escola a Sils, una 
representant de l’EAP Sils i coordinadora de 
projectes comunitaris de les quatre Àrees 
Bàsiques de Salut, la tècnica de joventut, la 
dinamitzadora juvenil, una psicòloga clínica 
del servei d'atenció a drogodependències 
del CAS Teresa Ferrer de Girona i del CS-
MIJ, i la policia local.

Les primeres mesures acordades per la 
taula van ser realitzar accions de preven-
ció, formació i atenció relatives al consum 
de drogues entre els joves. Per tal d’assolir 
aquest objectiu es van establir dues línies 
d’intervenció: una d’individualitzada (amb 
els joves i les seves famílies) i una altra de 
comunitària.

Les accions programades que s’han anat 
realitzant són les següents:

• Xerrada adreçada a les famílies que, sota 
el títol “Família, joves i drogues: conèixer, 
comprendre i actuar”, volia donar eines 
preventives i d’actuació als pares davant 
hàbits de consum poc saludables 

• Tallers pràctics a l’alumnat de 2n, 3r i 4t 
d’ESO, a càrrec dels professionals es-
pecialitzats que es van desenvolupar en 
un total de 3 tallers preventius durant els 
mesos d’abril i maig de 2018. 

• 3 sessions de formació continuada als 
professionals que assisteixen a la Taula i 

a altres agents que intervenen amb joves 
a Sils, per tal de tenir més i millors eines 
per poder treballar l’abordatge de les ad-
diccions entre els joves. 

• Presència d’un estand informatiu la Nit 
Jove de la Festa Major en la zona on es 
faran els concerts.

• Redacció d’un projecte d’intervenció per 
a la prevenció i l’actuació davant del con-
sum de substàncies tòxiques entre els jo-
ves i també l’elaboració d’un protocol de 
derivació. 

Les diferents accions pretenen generar una 
sinèrgia i dinàmiques d’actuació consen-
suades on qualsevol jove en risc d’adquirir 
hàbits poc saludables o de convertir-se en 
consumidor pugui rebre ajut, ja sigui de ca-
ràcter preventiu o d’incidència directa des 
d’una perspectiva global, procurant que 
tingui a qui adreçar-se davant aquesta pro-
blemàtica o de qui rebre l’ajuda necessària 
des de qualssevol de les àrees o agents im-
plicats.

JOVENTUT

LA TAULA DE SALUT PER A JOVES,  
QUÈ ÉS?
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El dissabte 26 de maig, el Projecte RIMA-
VISI va celebrar la 6a Bicicletada Familiar. 
Aquesta vegada es va sortir de la rotonda 
de l’institut de Sils i es va continuar pel car-
ril bici urbà cap a King Park on hi va haver 
una aturada per esmorzar. Després, es va 
continuar cap a Llagostera on es va dinar al 
parc de l’estació i a la tarda es va retornar al 
punt de sortida. 

Abans de sortir però, es va aprofitar per in-
augurar el primer tram de carril bici urbà 
de Sils. Després d’unes paraules per part 
del col·lectiu Rimavisi i del Sr. Alcalde, Martí 
Nogué, la mainada assistent va fer efectiva 
la inauguració tallant la cinta catalana lliga-
da a unes bicicletes ben florides. 

Donem les gràcies als ajuntaments de Sils, 
Riudarenes, Maçanet de la Selva i Vidreres, 
així com al Consell Comarcal de la Selva , a 
la Diputació de Girona i al Col·lectiu Tocs de 
Flor de Sils pel seu suport . 

I aprofitem l’avinentesa per fer-vos saber 
que el passat dilluns 7 de maig es va ce-
lebrar una reunió en la qual el Consorci 
de Vies Verdes de la Diputació de Girona 
va presentar la redacció del projecte RiMa-
ViSi valorat en uns 300.000 euros, amb el 
compromís de dur-lo a terme el proper any, 
assumint-ne un 60% del cost i recaient la 
resta als quatre consistoris. D’aquesta ma-
nera podem dir ja que el projecte serà una 
realitat l’any vinent.

I, un cop més, convidem a tothom qui vul-
gui participar a la 7a bicicletada que cele-
brarem durant la tardor. Només caldrà que 
porteu la bicicleta, casc, armilla reflectant , 
esmorzar, dinar, aigua i feu la vostra inscrip-
ció via web. 

Us hi esperem !!!

COMUNITATS EDUCATIVES DE RIUDARENES, SILS, 
VIDRERES I MAÇANET DE LA SELVA

RIMAVISI: CELEBRACIÓ 6a BICICLETADA,  
INAUGURACIÓ DEL PRIMER TRAM  
DE CARRIL BICI URBÀ DE SILS I  
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE

Inauguració del tram de carril bici urbà de Sils -26 de maig 
Projecte RiMaViSi
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GIRONA 10

El 27 de gener i per primera vegada, les 
Cuineres de Sils han fet acte de presència 
a les activitats organitzades amb motiu del 
GIRONA 10.

La gran afluència de públic que ha assis-
tit a les ofertes dels restauradors, botigues 
de roba, museus i teatres, també ha pogut 
degustar els tradicionals bunyols de La Cui-
na a Sils. Les nostres cuineres han fet una 
demostració en directe a la Plaça Catalunya 
oferint broquetes de bunyols. La nostra par-
ticipació ha estat aplaudida i ha tingut molt 
d’èxit.

SANTA EUGÈNIA

Els dies 6, 13 i 20 de febrer, les cuineres de 
LA CUINA A SILS han dut a terme uns tallers 
al Centre Cívic de Santa Eugènia. S’ha mos-
trat un entrant, un primer plat i unes postres, 
realitzat per tres cuineres cada dia.

Tot plegat ha estat un èxit amb motiu de l’as-
sistència de un públic nombrós i per la bona 
acollida i disposició dels organitzadors. 

FIRA DEL PORC · RIUDELLOTS DE LA SELVA 
17-18 DE FEBRER

Per primer any, les Cuineres de Sils hem es-
tat convidades a participar en la 5a edició de 
la Fira del Porc a Riudellots de la Selva. Els 
dos plats presentats han estat: mandongui-
lles amb bolets i costella de porc amb nap 
negre. Tot ens ha estat proporcionat pels 
promotors de la Fira: nosaltres només hem 
cuinat.

Els nostres guisats tenen molt bona accepta-
ció i s’esgoten molt ràpidament.

3 DE MARÇ DE 2018 
FUNDACIÓ EMYS

De nou, les Cuineres de Sils hem estat a can 
Moragues: entitat dedicada a la conservació 
de la natura i al conreu de verdures ecolò-
giques .

El dissabte 3 de març es va fer un taller en 
directe per a un grup de persones interessa-
des en el tema. Es van cuinar espinacs amb 
panses, pinyons i tallets de cansalada, un 
cop cuinat es va servir a sobre de pa torrat 
per fer la degustació. El resultat va ser aplau-
dit fins hi tot pels nens assistents. 

15 DE MARÇ 2018 
PREMI G!

La Cuina a Sils, va recollir el III Premi G! es-
pecial “Juli Soler i Lobo”, un premi atorgat 
“en reconeixement a la nostra trajectòria en 
els darrers 25 anys per haver  tingut com a 
objectiu projectar i difondre la cuina tradicio-
nal catalana arreu del mon”.

Els Premis G! són un esdeveniment festiu 
que reuneix representants del sector turístic 
i mitjans de comunicació i en el qual l’equip 
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
s’implica i s’aboca per a convertir la trobada 
en una celebració dedicada al sector turístic 
gironí.

Ha estat per a nosaltres un gran honor, i 
voldríem compartir-lo amb tots els nostres 
amics. Uns amics imprescindibles ja que, de 
ben segur sense ells, no haguéssim pogut 
aconseguir arribar on som.

Moltes gràcies!

21 DE MARÇ DE 2018 
ACADÈMIA CATALANA DE GASTRONOMIA

El passat dia 21 de març vàrem tenir el goig 
d’elaborar un dinar en representació de la 
Acadèmia Catalana de Gastronomia.

L’àpat va tenir lloc a cal Sastre al migdia i en 
el transcurs del dinar es va lliurar a la nostra 
dibuixant Rosa Gelpì un àlbum amb tots els 
dibuixos que ella ha fet per a la Cuina a Sils. 

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia està 
integrada per persones representatives de 
la societat catalana en diversos àmbits que 
comparteixen un gran interès i coneixement 
sobre gastronomia i, molt especialment, so-
bre gastronomia catalana. Està formada per 
crítics gastronòmics, gastrònoms, escriptors, 
importants cellers catalans, enòlegs i empre-
saris del món de l’alimentació. A més, un tret 
molt característic i peculiar d’aquesta entitat 

ACTIVITATS DE LA CUINA A SILS  
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
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és la relació que l’Acadèmia manté amb d’al-
tres molt significatives i importats com són la 
Real Acadèmia Española, la Basca, la Galle-
ga i la Internacional.

Entre les seves activitats més destacades, 
l’Acadèmia organitza àpats mensuals en què 
es reuneixen els seus membres dels diver-
sos establiments que l’entitat té al llarg del 
país; també porten a terme esdeveniments 
com ara tertúlies i premis anuals nacionals 
de gastronomia que atorga als millors profes-
sionals de l’any. Edita publicacions sobre els 
treballs dels seus acadèmics i, a més, col-
labora amb la guia Repsol de restaurants.

DEL 23 AL 25 DE MARÇ DE 2018 
JORNADA DE LA CUINA TRADICIONAL CATA-
LANA · H10 CASANOVA

Els dies 23, 24 i 25 de març, La Cuina a Sils 
novament ha estat convidada a presentar els 
seus cuinats a la Jornada de la Cuina Tradi-
cional Catalana de l’hotel H10 CASANOVA.

En el transcurs dels sopars, les cuineres 
saludaren els comensals, els quals pogue-
ren fer preguntes sobre els seus cuinats i la 
manera d’elaborar-los, fent també intercanvi 
d’idees.

La bona acollida per part de l’Hotel i dels 
seus cuiners i cambrers, fa que les cuineres 
s’hi sentin molt a gust.

En aquestes jornades també es va fer la pre-
sentació del nou llibre sobre els Flavonoides 
i la Trempera.

Els convidats a l’acte, el Dr. Eduard Ruiz, An-
dròleg, la Dra. Emma Ribas, Sexòloga i el Dr. 

Pere Barceló, Nefròleg exposaren que con-
sumir aliments amb flavonoides té efectes 
beneficiosos per a la salut de les persones, 
especialment en l’àmbit cardiovascular i en 
relació a la salut sexual. 

Es va fer especial esment d’alguns aliments 
rics en flavonoides com la poma, el bròquil, 
les maduixes, el raïm, els espinacs, la col de 
Brussel·les, entre d’altres. També la xoco-
lata, el vi negre, la menta i la farigola, tots 
ells saludables per al bon funcionament del 
nostre cos.

Després de l’acte i en el decurs del sopar, les 
cuineres obsequiaren els assistents amb un 
llibre sobre flavonoides.

27 DE MARÇ DE 2018 
RESIDÈNCIA GENT GRAN · BUNYOLS PER 
SETMANA SANTA

Dos cuineres i un cuiner del col·lectiu de la 
Cuina a Sils van ser a la Residència de Gent 
Gran per oferir als avis, àvies i treballadores 
els nostres bunyols de poma. Un avi es va 
vestir de cuiner per a la ocasió i alguns va-

ren ajudar a preparar la massa, tot recordant 
quan ells en feien a casa seva i explicant 
alguna anècdota. No cal dir que varen sor-
tir molt bons i tots quedaren molt contents. 
Nosaltres també.

FONTCOBERTA · FESTA DEL CARGOL

Enguany Fontcoberta ha celebrat la XIX Fes-
ta del Cargol, una fira que aplega diversos 
restaurants de la comarca i que inclou tas-
tets i un concurs gastronòmic.

L’esdeveniment va iniciar-se a les 10 del matí 
amb les inscripcions i amb concursos relaci-
onats amb aquest aliment, on es destaquen: 
les curses de cargols, el cargol més gros i el 
cargol més original.

Més tard, a dos quarts de dotze del migdia, 
es va fer el 16è concurs gastronòmic de de 
la fira, amb el jurat format per les Cuineres 
de Sils, l’àvia Remei i Abraham Simon. A dos 
quarts d’una es va celebrar la 19a mostra 
gastronòmica del cargol amb tastets dels 
restaurants de la comarca. Per últim, a les 2 
es va fer un dinar popular.
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El passat dilluns de Pasqua, com ja és habi-
tual, l’Associació contra el Càncer de Sils va 
participar en la Caminada Popular, que en 
aquesta ocasió arribà a la seva 3a edició. 
Aquesta iniciativa té com objectiu recaptar 
fons destinats a ajudar a tots aquells nens i 
nenes afectats per alguna malaltia oncològi-
ca. L’esdeveniment es va portar a terme jun-
tament amb els pobles de Vidreres, Maçanet 
de la Selva i Riudarenes.
En aquesta oportunitat l’esmorzar i la ballada 
de bastons que va fer l’Esbart Dansaire el Ca-
birol va ser organitzat per l’entitat de Vidreres, 
ja que cada any ho fa una de diferent.
Va fer molt bon dia i famílies amb infants, jo-
ves i grans vam fer una passejada al voltant 
del aguaits de l’Estany tot gaudint de la natura 
d’aquest entorn privilegiat que tenim a Sils.

Van assistir 300 persones aproximadament i 
es van recaptar 562€.
Des de l’Associació de Sils i les entitats veïnes 
volem agrair totes les persones que aquest 
dia ens van acompanyar i també volem donar 
les gràcies a tothom per totes les aportacions 
que es van fer.
Mil gràcies!!!!!

AECC SILS 

CAMINADA CONTRA
EL CÀNCER INFANTIL

La temporada de bitlles l’iniciem el mes d’oc-
tubre i la finalitzem el mes de maig.
Juguem la lliga Selva- Alt Maresme on hi hem 
participat 15 equips.
Enguany hem fet dos equips Mallorquines-
Sils: equip “A” i equip “B” amb un total de 15 
jugadors/es.
Abans de començar la lliga organitzem el tor-
neig dins dels actes de la Festa Major de Sils 
per donar-nos a conèixer: tant nosaltres com 
el joc de la bitlla catalana.
El mes de desembre vam anar a l’Institut de 
Sils a fer tres tallers per a joves de 3er d’ESO, 
una demanda que ens van fer dins el projecte 
de jocs tradicionals que fan.
Durant la temporada també participem fent 
exhibicions en fires i festes de la comarca i 
tornejos arreu de Catalunya.
També hem organitzat a Sils una fase classi-
ficatòria del Campionat individual de Catalu-
nya, de la qual dos dels nostres jugadors/es 
hi han participat.
A dia d’avui ja s’ha acabat la temporada i es-
tem molt satisfets dels resultats obtinguts, ja 

que l’equip “A” ha quedat en segona posició 
i l’equip “B” en quarta posició de la General.
Dos dels nostres jugadors/es un de masculí, 
Jordi valls, i un de femení, Mercè Pascual, han 
sigut els segons millors bitllaires de la lliga.
Com a cloenda de la temporada l’equip gua-
nyador de l’edició anterior és l’encarregat 
d’organitzar un sopar i després es fa l’entrega 
de trofeus als equips guanyadors i als millors 
bitllaires.

A partir d’ara fins l’inici de la nova temporada 
és l’hora de deixar de banda la competició i 
fer tornejos i passar plegats una bona estona.
Animem la gent que vulgui provar de partici-
par d’aquest joc. Entrenem els dimecres des 
de les 19:00 fins a les 20:30h al nostre camp 
del pàrquing de l’estació. Sereu tots benvin-
guts.
Salut i bitlles!!!!! 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MALLORQUINES-SILS

BITLLES CATALANES  
TEMPORADA 2017/2018
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Les radiacions ultraviolades A i B formen 
part de l’energia que emet el sol. Aquestes 
radiacions també es poden produir amb 
llums per a bronzejar.

L’exposició a les radiacions ultraviolades sen-
se cap tipus de protecció cutània pot produir 
l’envelliment prematur de la pell i causar lesi-
ons que podrien conduir a un càncer de pell, 
com és el melanoma. 

La pell té memòria 

La pell té memòria i els seus efectes són acu-
mulatius i progressius. S’ha demostrat que 
l’acumulació de cremades solars al llarg dels 
anys és la causa més important de l’aparició 
de melanoma en l’edat adulta.

El càncer de pell tipus melanoma és  
el càncer que més augmenta 

Encara que el melanoma és un dels càncers 
menys freqüents, és el càncer que està aug-
mentant més en els últims anys. 

El melanoma és el càncer de pell més agres-
siu. És una malaltia poc freqüent però amb 
una morbiditat i una mortalitat elevades. A 
Catalunya, se’n diagnostiquen uns 772 ca-
sos (426 en dones i 346 en homes) cada 
any i representa el 2,7% de tots els tumors 
en les dones i l’1,5% en els homes. Una de 
cada 99 dones i un de cada 91 homes de-
senvoluparà un melanoma de pell al llarg de 
la vida.

El factor de risc més important de 
melanoma són les cremades solars 

El melanoma està associat a les cremades 
solars. El risc de cremades és major quan 
l’exposició solar és intermitent però inten-
sa, com és típic de les vacances. Les con-
seqüències són especialment greus en els 
nens i els adolescents que tenen un major 
risc de cremades, ja que la seva pell és molt 
més sensible a les radiacions ultraviolades. 
També, les persones de pell molt blanca, 
d’ulls blaus o verds i cabell ros o pèl-roig que 
tenen dificultat per bronzejar-se i facilitat per 
cremar-se desprès de prendre el sol, tenen 
un major risc de desenvolupar un melanoma 
ja que són més sensibles a les radiacions ul-
traviolades.

Altres factors de risc: antecedents 
personals i/o familiars de melanoma 

Les persones que han tingut un melanoma 
tenen un major risc de patir un nou melano-
ma. També, les persones amb antecedents 
familiars d’aquesta malaltia tenen un major 
risc de desenvolupar-lo. 

La majoria dels casos de càncer  
de pell es podrien evitar 

Més del 80% dels casos de càncer de pell 
es podrien prevenir evitant una exposició 
intensa al sol i evitant les cremades solars, 
especialment durant la infantesa i l’adoles-
cència.

Estar bronzejat no és un signe de salut 

El fet que la pell canvií de color és senyal 
que s’ha produït un dany a la pell. La ver-
melló i el bronzejat són unes reaccions de 
defensa que té la pell davant l’agressió que li 
produeix l’exposició intensa a les radiacions 
ultraviolades.

El “sol artificial” no és mes segur  
que el sol 

Com el sol, les llums per a bronzejar emeten 
radiacions ultraviolades A i B, i tenen els ma-
teixos efectes que el sol de migdia en quant 
a l’envelliment de la pell i el risc de càncer 
de pell.

Les llums per a bronzejar no són una alterna-
tiva segura al bronzejat per efecte directe del 
sol, i no redueixen la possibilitat de crema-
des solars i el desenvolupament, posterior, 
d’un melanoma.

Els efectes sobre l’envelliment de  
la pell són irreversibles 

L’efecte més immediat de l’exposició inten-
sa a les radiacions ultraviolades, tant provi-
nent del sol com dels llums bronzejadors, és 
l’envelliment prematur de la pell per pèrdua 
d’elasticitat i ressecament, i l’aparició de ta-
ques i arrugues.

L’aplicació de productes fotoprotectors per a 
les radiacions ultraviolades A i B no es pot 
considerar una manera totalment segura de 
protegir la pell, ni un mitjà per perllongar l’ex-
posició al sol.

ABS SILS-MAÇANET- VIDRERES –RIUDARENES

EAP SIVIMAR

EVITEU L’EXPOSICIÓ 
EXCESSIVA AL SOL

http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc1
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc2
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc2
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc3
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc3
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc4
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc4
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc5
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc5
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc6
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc7
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc7
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc8
http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/prevencio/codi_europeu/evitar_exposicio_al_sol/#bloc8
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Taller de confecció d’un llibre de Sant Jor-
di: El passat dimecres 11 d’abril, va tenir 
lloc a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, 
organitzat per la Biblioteca Municipal i con-
duit per Cris Espinosa, un taller de confec-
ció de llibres de Sant Jordi. L’activitat propo-
sava a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys el 
repte de ser originals i creatius, fer volar la 
seva imaginació i crear un llibre propi.

“Contes d’aventurers, dracs i altres es-
pècies” (Hora del conte per la Diada de 
Sant Jordi): La Marina Gil, en substitució 
de l’Albert Quintana, va saber encisar el pú-
blic infantil amb llegendes de Sant Jordi, de 
dracs i de princeses amb l’acompanyament 
d’instruments musicals com la guitarra, les 
maraques, les panderetes i de cançons tra-
dicionals d’allò més divertides! 

Paradeta del llibre usat: Durant la passada 
edició de la Diada de Sant Jordi, des de la 
Biblioteca Municipal es va oferir als ciuta-
dans i transeünts espontanis la possibilitat 
de dur-se’n llibres provinents de donatius. 
La iniciativa va tenir molt bona acollida. 
Se’n van beneficiar unes 40 persones que 
van poder escollir llibres de temàtica ben 
diversa. 

Taller per a infants “Llibre d’artista”: El 
dimecres 9 de maig vam tenir ocasió de 
conèixer a l’Esther Polo, artista local, fina-
lista del Concurs Art en Ruta organitzat pel 
Consell Comarcal de La Selva. Ella va poder 
guiar i coordinar els infants en el taller Llibre 
d’artista alhora que compartia amb els nens 
i les nenes de Sils la seva experiència estè-
tica. La seva obra “La cadira” es va exposar 
des del dilluns 23 d’abril fins al divendres 11 
de maig a la Sala d’Exposicions de l’Ajunta-
ment de Sils.

“Els sons robats” (Hora del conte a càrrec 
d’Eva González Asensio): Era la primera 
vegada que aquesta contacontes de reco-
neguda trajectòria visitava la biblioteca de 
Sils i quina sorpresa descobrir un conte 
meravellós en què els animalons del bosc 
no podien dormir perquè els havien robat 

els sons! Un relat molt amè explicat amb 
mestria per una narradora oral excepcio-
nal. Una experiència, la de convidar-la, que 
sens dubtes tornarem a repetir!

“Supernit a les Biblioteques”: El divendres 
25 de maig passat, 18 nens i nenes d’en-
tre 4 i 11 anys de Sils van participar de la 
“Supernit a les Biblioteques” del Super3. Es 
tractà d’una activitat gratuïta per a tota la 
família que tenia com finalitat despertar el 
gust pels llibres, la lectura i les biblioteques. 
Prèviament, els infants havien vist al Canal 
Super3 com el malvat Sr. Pla tancava la Ne-
núfar i la Matoll a la superbiblioteca de la 
casa de la família amb un cadenat. Per sor-
tir-ne, les dues petites elfes havien de resol-
dre quatre enigmes que donaven els quatre 
números que obrien un cadenat que els 
tancava la porta. Elles soles només havien 
pogut resoldre els dos primers enigmes, per 
això els súpers havien d’ajudar-les. La mis-
sió de la “Supernit a les biblioteques” era 
resoldre els dos últims enigmes i obtenir els 
dos últims números per alliberar la Nenúfar 
i la Matoll. Amb un joc de pistes que vam 
poder fer entre tots: amb els nens, les ne-
nes, els papes, les mames, les àvies, amb 
el personal de la biblioteca i el dinamitzador 
i contacontes Albert Quintana vam poder 
endevinar els enigmes i ajudar a les petites 
elfes a alliberar-se! Va ser una activitat fami-
liar plena de màgia, de jocs i d’humor. Des 
de la biblioteca municipal agraïm enorme-
ment als participants la seva col·laboració i 
bona predisposició!

BIBLIOTECA

ACTIVITATS PROGRAMADES 
D’ABRIL A JULIOL DE 2018
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Bibliopiscina: Enguany, des de la Bibliote-
ca Municipal engeguem la segona edició 
de la Bibliopiscina. Serà des del 2 fins al 
26 de juliol en horari de matins: dilluns i di-
mecres de 11 a 13h; i de tardes: dimarts i 
dijous de 17 a 19h. Amb aquesta proposta 
el que s’intenta és, principalment, apropar 
la biblioteca a més usuaris i assabentar-los 

dels serveis i recursos de què disposa. A la 
bibliopiscina podreu consultar documents 
impresos: llibres, revistes, diaris i empor-
tar-vos aquest material a domicili (el préstec 
a domicili només s’efectuarà a la tarda).

La cloenda d’aquest servei estarà marcada 
per l’hora del conte a càrrec d’Albert Quin-
tana “Aventures d’aigua dolça i salada”, en 
el recinte de la piscina municipal el dijous 
26 de juliol a les 18h.

(inscripcions obertes).
Conductor: Paco Gonzalo

1a Sessió 
Dijous 20 de setembre de 2018 
a les 7 de la tarda
Obra: Petita Crònica, de Stefan Zweig

2a Sessió 
Dijous 18 d’octubre de 2018 
a les 7 de la tarda
Obra: Joc Brut, de Manuel de Pedrolo.  
Conducció a càrrec de l’experta en l’obra 
de l’autor: Màriam Serrà (Fundació Pedrolo).
(Sessió especial en celebrar-se el centena-
ri del naixement de l’autor).

3a Sessió 
Divendres 16 de novembre de 2018  
a les 7 de la tarda
Obra: Una dona d’aigua, de Núria Esponellà. 
Sessió especial: Amb la visita de l’autora.

4a Sessió 
Dijous 20 de desembre de 2018  
a les 7 de la tarda
Obra: L’Elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery.

5a Sessió 
Dijous 17 de gener de 2019  
a les 7 de la tarda
Obra: Estupor i tremolors, d’Amélie Nothomb.

6a Sessió 
Dijous 21 de febrer de 2019  
a les 7 de la tarda
Obra: Los Girasoles Ciegos, d’Alberto Méndez

7a Sessió 
Dijous 21 de març de 2019  
a les 7 de la tarda
Obra: L’Última trobada, de Sándor Márai

8a Sessió 
Dijous 18 d’abril de 2019  
a les 7 de la tarda
Obra: El Temps de les cireres, de Montser-
rat Roig

9a Sessió 
Dijous 16 de maig de 2019  
a les 7 de la tarda
Obra: After Dark, d’Haruki Murakami

PROGRAMACIÓ DE TROBADES I TEXTOS  
DE LA PROPERA EDICIÓ DEL  
CLUB DE LECTURA:
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NOVETATS ADULTS 
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• Guia per a mares i pares que no són per-

fectes i criatures que no han de ser-ho 
Tania García

• Cultivos transgénicos · José Pío Beltrán

• Pensa: manifest inquietant a favor de la 
ignorància · Francesc Orteu

• Cómo no matar tus plantas: consejos y 
cuidados para que tus plantas de interior 
sobrevivan · Veronica Peerless

• Encara no és tard: claus per a entendre i 
aturar el canvi climàtic · Andreu Escrivà

• Piketty essencial: la síntesi del llibre El 
capital al segle XXI, decisiu per entendre 
l’economia actual · Jesper Roine

• Paraules en l’espai, el temps i la norma  
Joan Veny

• Soldats del no-res 
Joan García del Muro Solans

• Neurociència per a educadors  
David Bueno i Torrens

• Escoles inclusives, escoles de futur  
Efrèn Carbonell i Paret

• El Món de l’home: o la nostra cultura an-
drocèntrica · Charlotte Perkins Gilman

• Dieta cruda · Leslie y Susannah Kenton

• Radiació de fons · Josep Masanés

• ¿Cuánto falta?: viajar en coche con niños 
por Europa · Marc Ripol y May Borraz

NOVETATS ADULTS 
NOVEL·LA
• Las Hijas del Capitán · María Dueñas

• La Torre imposible · Elrubius (còmic)

• La Mort del pare · Karl Ove Knausgård 
[‘La meva lluita 1’]

• Un home enamorat · Karl Ove Knausgård 
[‘La meva lluita 2’]

• El Gran salt · Jonathan Lee

• El Dia de demà · Teresa Broseta

• Eva · Arturo Pérez-Reverte [Sèrie Falcó 2]

• Un andar solitario entre la gente  
Antonio Muñoz Molina

• Llámame por tu nombre · André Aciman

• Hasta que salga el sol · Megan Maxwell

• Edenbrooke · Julianne Donaldson

• El Día que se perdió la cordura  
Javier Castillo

• Los Perros duros no bailan  
Arturo Pérez-Reverte

• El Cavaller suec · Leo Perutz

• Les Tristes recances · Miriam Toews

• L’Enigma de l’ocell blau  
Nii Ayikwei Parkes

• Kruso · Lutz Seiler

• Katerina · Aharon Appelfeld

• Todo lo que no te conté · Celeste Ng

• Narracions extraordinàries  
Joan Santamaria i Munné

• Moriría por ti: y otros cuentos perdidos  
F. Scott Fitzgerald

• L’Acusació: relats prohibits de Corea del 
Nord · Bandi

• Los Pacientes del doctor García  
Almudena Grandes

• La Villa de las telas · Anne Jacobs

NOVETATS INFANTILS 
0 A 3 ANYS · PETITS LECTORS
• Mi primer imaginario de la A a la Z
• El Grúfal: llibre titella · Julia Donaldson

• Els Animals · Julia Donaldson

• Els Colors · Julia Donaldson

• Els Contraris · Julia Donaldson

NOVETATS INFANTILS 
4 A 7 ANYS ·APRENC A LLEGIR
• Gran bot, petit bot · Marc Rosenthal

• Bup, mèu, piu-piu · Cécile Boyer

• El Pastor mentider: adaptació d’una faula 
d’Isop

• L’Elefant golafre · Rafael Ordóñez

• Res de res · Julien Billaudeau

• Com amagar un lleó a l’escola  
Helen Stephens

• No és una caixa · Antoinette Portis

• Ara em dic Joana · Jessica Walton

NOVETATS INFANTILS 
8 A 10 ANYS · JA SÉ LLEGIR!
• Alegria · Ricardo Alcántara

• L’Illa de Paidonèsia · Oriol Canosa

• Luna i el panda vermell tornen a ser 
amics · Udo Weigelt 

• El Capità Calçotets i la invasió dels extra-
terrestres · Dav Pilkey

• Nou maneres de no trepitjar un bassal 
text de Susanna Isern

• Filomena Ficalapota · Maite Carranza

• Els Cent · Halla bint Khalid

• Jacob, el nan dels somnis  
Daniela Drescher

NOVETATS INFANTILS 
11 A 13 ANYS · LLEGEIXO MOLT BÉ!
• Super normal: no cal tenir superpoders 

per ser un heroi · Greg James, Chris 
Smith

• La Gran fuga de l’avi · David Walliams

• El Noi del vestit · David Walliams

• L’Esperit del Cabanyal  
Teresa Sanchis Labiós

• El Futuro es femenino: cuentos para que 
juntas cambiemos el mundo · Sara Cano

• La Pel·lícula de la vida / Maite Carranza

• En Benjamí i el semàfor que mai no es 
posava verd / Sans & Montañá

LECTURES JUVENILS
• Selfies al cementiri · Maria Carme Roca

• La Banda dels terrats · Katherine Rundell

• Estirant el fil escarlata · Montserrat Galícia

• Foc al cor · Maria Carme Roca

• El Misteri del llibre de cant gregorià  
Pere Estelrich i Massutí

• L’Oracle perdut · Rick Riordan [Saga ‘Les 
proves d’Apol·lo’]

• Escuela de gamers · Elrubius

• La Isla de los perdidos  
Melissa de la Cruz

• La Espada del tiempo · Rick Riordan [Saga 
‘Magnus Chase y los dioses de Asgard’]

BUTLLETÍ DE NOVETATS ESTIU 2018 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILS
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NOU CLUB DE LECTURA:  
“LLEGIR EL TEATRE”: 
Inscripcions obertes. 
(Contacteu-nos personalment a la la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic).

Enguany, al mes de novembre iniciarem el 
Club de Lectura Llegir el teatre. Es tracta 
d’un projecte impulsat pel Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC) i el Servei de Bibliote-
ques (SB) del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la col·laboració 
d’Arola Editors per impulsar clubs de lec-
tura sobre textos teatrals a les biblioteques 
públiques de Catalunya, en què es treballen 
alguns dels principals textos que es poden 
veure al TNC, combinables amb d’altres de 
les programacions dels teatres locals. 

Els seus objectius són promoure la lectura 
i el coneixement de la literatura dramàtica, 
per tal de fer nous lectors i estimular els que 
ja ho són, així com millorar la formació dels 
espectadors de teatre i refinar-ne la quali-
tat de recepció, per tal d’estimular un ma-
jor grau d’exigència artística i d’implicació 
ciutadana respecte al fet teatral i cultural 
en general. Donar suport a les biblioteques 
públiques de Catalunya en el desenvolupa-
ment de clubs de lectura de teatre de qua-
litat. Nodrir els fons de textos dramàtics de 

les biblioteques públiques de Catalunya i 
estimular l’edició de textos teatrals en català 
i el seu coneixement.

A Sils llegirem quatre obres. Les tertúlies 
tindran lloc els segons dijous dels mesos de 
de novembre, gener, març i maig a les 8 del 
vespre. Les inscripcions estan obertes.

• El meu germà persegueix dinosaures: la 
història d’en Giovanni, un nen amb un 
cromosoma de més · Giacomo Mazzariol

NOVETATS INFANTILS 
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• Atles d’aventures animals  

Rachel Williams i Emily Hawkins

• Plouen poemes! · Vanesa Amat,  
M. Carme Bernal, Isabel Muntañá

• Cançons per ensenyar i aprendre  
Francesc Vicens Vidal

• El Llapis màgic de Joan Brossa  
Judith Barnés

• Sentados sobre un pollo: los 52 mejores 
juegos para enseñar yoga a los niños 
Michael Chissick

• Las Chicas son de ciencias: 25 científi-
cas que cambiaron el mundo  
Irene Cívico y Sergio Parra

• Barzoolona: de safari per la ciutat  
Jordi Duró

• Imagine · John Lennon

• Erika: no soy perfecta · Alfonso Bañeres

• ¿Qué fue la guerra civil?: nuestra historia 
explicada a los jóvenes · Carlos Fernán-
dez Liria, Silvia Casado Arenas

• El Fil invisible de la natura 
Gianumberto Accinelli

• Sunk! · Rob Biddulph

• Tots menys un · Éric Battut

• I love you already!  
Jory John ; Benji Davies

• The Snow lion  
Jim Helmore, Richard Jones

CÒMICS INFANTILS
• Misèria, la bactèria: una aventura de 

Mortadel·lo i Filemó  
Ilustracions i guió de F. Ibáñez

• L’Home gos · Dav Pilkey

Podeu consultar la nostra guia de no-
vetats Estiu 2018 al següent enllaç:  
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/SILS/
guies/1001?filtre=novetats
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Enguany, com a novetat dins del programa 
d’activitats previstes per al cap de setmana 
del 19 o 20 de maig, va tenir lloc el reci-
tal de poesia “Tocs de poesia”, a càrrec de 
membres del Club de Lectura de la Biblio-
teca Municipal.

Com iniciativa original i precursora a Sils –un 
recital de poesia d’aquestes característiques 
ha estat un fet inèdit al nostre poble durant 
molt de temps–, un grup dels membres que 
integren el Club, va saber fer una molt acu-
rada selecció de poemes clàssics d’autors 
catalans que van interpretar amb una gran 
qualitat.

L’acte va iniciar-se amb la reproducció 
de “Cançó de fer camí”, de Maria Mercè 
Marçal que va contribuir a crear l’ambient 
propici per al recital posterior. Els poe-
mes recitats van ser: L’arribada, de Dolors 
Monserdà i Vidal; Les teves mans, de Joan 
Brossa; Record de Solsona, de Josep Maria 
de Sagarra; Mester d’amor, de Joan Salvat-
Papasseit; L’acte darrer, de Joan Vinyoli; 
Aigües de primavera, de Josep Carner; La 
vaca cega, de Joan Maragall; Vaca suïssa, 
de Joan Oliver [Pere Quart]; Tot esperant 
Ulisses, de Vicent Andrés Estellés; El caça-
dor, de Tomàs Garcés; Vinyes verdes vora 
el mar, de Josep Maria de Sagarra; És quan 
dormo que hi veig clar, de J.V. Foix i, per 
últim, i recitat conjuntament L’olivera ma-
llorquina, de Josep Lluís Pons i Gallarza. La 
cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach va 
marcar la cloenda de l’acte. Va estar també 
una sorpresa per als participants, la inter-
venció del petit Jordi Call Manzano quan en 
companyia del seu pare va recitar els ver-
sos de Maig, de Miquel Martí i Pol.

Aquesta iniciativa va ser molt ben rebuda 
pel públic que va poder gaudir, en el cap 
de setmana més florit, d’un espectacle dife-
rent, inusual, que convidava a compartir el 
gust per la bona literatura.

A la Biblioteca podreu consultar i demanar 
en préstec una còpia en DVD de l’esdeve-
niment.

TOCS DE POESIA
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ART EN RUTA és un cicle d’exposicions itinerants de promoció de 
les arts visuals que posa en relació i estableix un circuit entre els ar-
tistes i els municipis de La Selva impulsat pel Consell Comarcal de 
La Selva. Com a part d’aquest programa, s’han previst dues mos-
tres artístiques a Sils. La primera d’aquestes, “La cadira”, d’Esther 
del Polo, va ser la que va tenir lloc del 23 d’abril a l’11 de maig a la 
Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Sils.

El projecte LA CADIRA va néixer l’any 2007, quan a un conteni-
dor l’Esther hi va trobar La Cadira. En aquell moment li va cridar 
l’atenció i la va recollir. A partir de llavors ja no la va utilitzar per 
a la finalitat que va ser creada, sinó que li donà una nova mira-
da i la situà a espais inusuals, a contextos diversos, i començà 
a viatjar amb la Cadira. Va recórrer molts pobles i indrets diver-
sos, passant pel Nord i Sud d’Espanya, per Portugal i pel Marroc. 
Tal i com si es tractés d’un joc, la mateixa gent amb qui es va trobar, 
va interactuar amb la cadira i li va fer propostes estètiques molt 
creatives. La Cadira passa a ser un personatge més que es deixa 
fotografiar en espais diferents i amb persones molt diverses. De 
vegades, és l’espai el que fa de motivador d’una nova imatge. La 
fotografia és, llavors, la millor eina per captar tot allò que passa, per 
deixar constància de les vivències de la Cadira.

Aquest és un projecte viu −ens diu l’autora−, que evoluciona cada 
vegada que surt al carrer, que viatja, que comença a tenir una his-
tòria.

Des de la Biblioteca de Sils, amb els infants, hem estat també tes-
timonis d’aquesta proposta innovadora.

Dimecres 9 de maig al taller per a infants “Llibre d’artista” els nens 
i nenes van tenir l’ocasió de fer la seva pròpia interpretació de l’ex-
periència creativa de l’Esther amb un munt de tècniques com ara 
el collage, la pintura, el dibuix. Nens i nenes d’entre 6 i 10 anys van 
participar del taller i van fer seva la proposta de l’autora creant el 
seu propi llibre d’artista. Ha estat una experiència molt enriquidora 
que van poder compartir amb les famílies.

PRIMERA EXPOSICIÓ D’ART EN RUTA
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Activitats formatives organitzades  
des de l’Ajuntament

Com cada any al mes de juny, des del 
Centre Cívic de Sils acomiadem aquest 
curs 2017-2018 per donar pas a una me-
rescuda temporada de descans estival. Ho 
fem amb la satisfacció d’haver contribuït 
en el desenvolupament personal i forma-
tiu de més de 150 persones que, durant 
aquests mesos, han assistit a alguna (o 
diverses) de les activitats formatives que 
oferim als Centres Cívics o que s’han dut a 
terme en aquests equipaments municipals. 
Aquest any hem acollit una relació de cur-
sos tan diversa com el perfil dels nostres 
usuaris, des de mecanografia adaptada a 
l’ordinador destinada als alumnes de 2n ci-
cle d’educació primària i adolescents, fins 
al taller de memòria adreçat a persones ju-
bilades, passant pel taller de jocs i expres-
sió creativa adreçat a joves.

I això no és tot; també s’han dut a terme 
altres formacions tals com un curs d’infor-
màtica per adults, al qual alguns alumnes 
assistien amb el seu propi equip amb l’ob-
jectiu de treure-li el màxim profit, o activitats 

de caràcter més lúdic i destinades tant a 
petits com a grans, com han estat la Dansa 
del ventre o el Ioga –per aquestes classes 
s’ha disposat de la Sala Cultural La Lagu-
na–, i finalment el curs de Pintura i dibuix. 
A més, la policia local ha ofert un Curs de 
defensa personal femenina al qual han as-
sistit, de vegades, mares acompanyades de 
les seves filles adolescents, una formació 
que també s’ha dut a terme a La Laguna 
per donar cabuda a totes les sol·licituds.

Escola municipal de música

A banda dels cursos que organitza l’Ajun-
tament, un any més l’Escola municipal de 
música (amb gairebé 10 anys de presència 
continuada a Sils), ha mantingut la seva 
oferta formativa en música pels més joves, 
que inclou les classes d’instrument “a la 
carta” i l’ensenyament reglat fins a Elemen-
tal 4, a més de l’activitat d’una hora setma-
nal per als més petits (P4 i P5) a l’Escola 
Jacint Verdaguer.

Donat que bona part de les classes s’im-
parteixen al Centre Cívic de Sils, enguany 
se l’ha continuat equipant i adequant per 
tal de satisfer les necessitats de professors 
i alumnes amb la intenció d’oferir una bona 
qualitat formativa. Dins d’aquestes millores 
cal destacar especialment la insonorització 
del buc per a la pràctica de bateria. 

L’Escola de Música també ha estat present 
en algunes de les dates i esdeveniments 
més significatius del municipi a través de 
la celebració de concerts i audicions oberts 
a tothom. Així, hem pogut gaudir del talent 
d’aquests nens i nenes en petits concerts 
coincidint amb el Nadal, la Festa de les 
Ofrenes a Vallcanera o l’Exposició de Flors.

Activitats formatives organitzades  
per altres ens

Altres entitats que han organitzat cursos a 
les nostres instal·lacions han estat el Con-
sell Comarcal de la Selva, el Consorci per 
a la Normalització Lingüística, la Fundació 
Gentis, la Diputació de Girona, la Cambra 
de comerç i fins i tot els alumnes de 4t 
d’ESO de l’Institut de Sils.

Gràcies a aquestes entitats s’han pogut fer 
diverses formacions, destacant aquelles 
orientades a la recerca de feina a través 
dels programes 30+, Fem Ocupació per a 
Joves i Joves per a l’Ocupació (Atenció al 
client, preparació de comandes i certificat 
de carretoner, Manipulació d’aliments, Ad-
ministració, Operari de magatzem, Mos-
so de magatzem –per a joves en situació 

ACTIVITATS FORMATIVES DESENVOLUPADES 
ALS CENTRES CÍVICS DE SILS I VALLCANERA 
DURANT EL CURS 2017-18
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d’atur–, etc.), sense oblidar els cursos de 
català (Bàsic 2 i 3) o les formacions des-
tinades a comerciants i emprenedors. Una 
altra formació que ha estat bastant exitosa 
ha estat la dels Tastets TIC promoguts des 
de la Biblioteca municipal, que han consistit 
en unes sessions puntuals desenvolupades 
al Centre Cívic de Sils i que de ben segur es 
repetiran pel curs 2018-19. De totes aques-
tes formacions se n’han pogut beneficiar els 
veïns de Sils però també els veïns d’altres 
municipis de la comarca, la qual cosa els ha 
permès, entre d’altres coses, fer xarxa entre 
ells i ajudar-se mútuament.

Per als més joves –i de caràcter més lú-
dic– s’ha dut a terme una segona edició, 
al Centre Cívic de Vallcanera, del projec-
te #itutambé, una formació en tècniques 
audiovisuals que ha culminat amb la gra-
vació de curtmetratges, així com un taller 

d’aerografia al Centre Cívic de Sils que va 
fer possible la pintura amb motius florals 
d’un mur que va formar part de la deco-
ració de l’Exposició de flors número 52. 
I això no és tot! Està previst dur a terme du-
rant els mesos de juny i juliol tres formaci-
ons gratuïtes adreçades a joves d’entre 16 i 
29 anys. Aquestes formacions versen sobre 
anglès, Màrqueting digital i Mosso de ma-
gatzem, la realització de les quals dependrà 
del nombre d’interessats que es presentin.

Activitats organitzades per  
les Associacions municipals

Algunes associacions municipals també 
han contribuït a enriquir la oferta formativa 
de Sils. L’Associació de Jubilats i Pensionis-
tes de Sils han tornat a organitzar el curs 
“El català una llengua per a la igualtat”, el 
qual ha estat possible gràcies a la inesti-
mable col·laboració de dues mestres jubi-
lades que han fet classe a dones provinents 
d’altres països (moltes de les quals han 
assistit acompanyades dels seus nadons). 

La mateixa associació també ha estat res-
ponsable de la realització de classes tant de 
català com de castellà adreçades a la gent 
gran i impartides igualment per altres mes-
tres ja retirades. Uns cursos essencials per 
refrescar l’escriptura i practicar la conver-
sa de les persones d’aquesta franja d’edat. 
Així mateix, són innumerables les classes 
de dansa, ball, percussió, teatre, coral, etc. 
que els nostres veïns i veïnes han pogut 
gaudir gràcies a les associacions munici-
pals, a les quals des d’aquí volem agrair 
la col·laboració i la implicació pel que fa a 
l’organització dels esdeveniments culturals 
del municipi.

Per a concloure aquest escrit voldríem fer 
constar que el que més ens enorgulleix és 
contribuir, no només a l’adquisició de co-
neixements i l’aprofitament del temps lliu-
re, sinó també a la cohesió social que totes 
aquestes activitats comporten.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que 
la informació respecte de les activitats for-
matives i serveis l’actualitzem tot sovint a 
través del web municipal www.sils.cat i que 
pròximament publicarem la programació 
d’activitats del curs 2018-19.

Volem, així mateix, desitjar-vos unes bones 
vacances d’estiu.
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L’any passat, l’associació de Tocs de Flor, 
va proposar a Joventut la possibilitat que els 
joves participessin a la Fira amb alguna ac-
ció de tipus artístic. A Joves de Sils i als inte-
grants de l’Espai Jove els va agradar la idea 
i van fer seva la iniciativa. Com a resultat, es 
va portar a terme el mural del passeig que 
aquest any s’ha inaugurat amb el nom de 
Passatge Tocs.

Enguany, vam voler tornar a col·laborar amb 
l‘associació Tocs de Flor repetint l’experièn-
cia tan positiva de l’any anterior amb una 
acció artística també, però amb la particu-
laritat que els joves que volguessin partici-
par en el mural poguessin rebre una forma-
ció prèvia d’alguna tècnica que els ajudés 
a realitzar-la amb millors eines estètiques i 
pràctiques. Per aquest motiu, el divendres 

20 d’abril vam fer un taller d’aerografia al 
Centre Cívic amb l’artista Teresa Carbonell. 
Ella ens va ensenyar tècniques que ens van 
ajudar molt per la realització del mural que 
vam fer uns dies abans que comencés la 
Fira. L’Aerografia és una tècnica d’aplicació 
per aspersió o difuminació aèria de pintura 
sobre una superfície o objecte, i és similar 
a l’aplicació per esprai en la confecció dels 
graffitis, però en aquest cas s’utilitza un 
aparell anomenat aerògraf per a l’aplicació. 

Va ser una experiència molt enriquidora i 
gratificant per als 10 joves artistes que van 
participar en la creació, ja que van poder 
aplicar els aprenentatges obtinguts durant 
el taller i veure els avantatges de haver fet 
pràctiques prèvies segons uns procedi-
ments molt concrets i amb l’assessorament 
i acompanyament de la professora de qui 
va ser també el disseny del dibuix. 

D’altra banda, voldríem a més a més, apro-
fitar l’ocasió per agrair la veïna de Sils, Sílvia 
Massegú, la seva implicació i ajuda desinte-
ressada, ja que molt generosament ens va 
cedir la paret on es va fer el mural.

YOLANDA CORRAL
Dinamitzadora de Joventut

CULTURA

TALLER D’AEROGRAFIA I MURAL DE FLORS
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Estàvem l’Eduard Colomé i jo, un dia qual-
sevol d’hivern de 2015, recolzats a la barra 
del bar Plaça Estació. Tot cofois, comentà-
vem l’èxit de la nostra companyia, La Lagu-
na Teatre de Sils, al darrer concurs de teatre 
amateur Rafel Anglada de Santa Coloma de 
Farners amb l’obra Besos. I de sobte se’ns 
va acudir: “Per què no muntar una mostra 
de teatre a Sils?!” i a l’hora de triar un nom 
per la mateixa va ser l’Eduard qui va sug-
gerir –i jo vaig acceptar de seguida– el del 
popular i sempre recordat silenc, Lluis Lla-
dó i Casellas, que va ser un home polifacè-
tic, músic, poeta, autor i director de teatre i 
presentador a molts actes del nostre poble.

Va ser així com va néixer la idea que avui és 
una realitat, i que s’ha convertit en la “Mos-
tra de Teatre Lluis Lladó i Casellas”

Durant aquests pocs anys de programació, 
el públic assistent ha pogut gaudir del saber 
fer dels diferents grups d’aficionats de les 
nostres comarques que hi han participat. 
Entre d’altres grups, El Ratinyol de Cruïlles 
fundat pel mateix Lluis, el Teatre Centre 
d’Arbúcies, el Mirall de Blanes, Increixen-
do de Sant Gregori o Filagarsa de Molins 
de Rei. I tot fent un esforç per poder ser-hi 
cada any, el grup local de La Laguna Teatre.

La organització de la Mostra sempre ha 
intentat tenir presents les preferències del 
nostre públic a l’hora de fer un cartell en-
grescador. És per això que restem oberts 
a qualsevol proposta que sigui atractiva i 
assumible per fer créixer la Mostra i perquè 
el teatre fet a La Laguna sigui un referent a 
la comarca.

Amb aquesta filosofia, enguany, durant tots 
els diumenges d’octubre, tenim previst la 
participació dels grups Teatre Centre d’Ar-
búcies amb El Testimoni, Teatre Cassanenc 
amb Contents i Enganyats; El Sopar dels Idi-
otes que la representaran els nostres amics 
del Traspunt de Caldes de Malavella i el 
grup local de La Laguna Teatre tancarà la 
seva gira per diferents pobles de la Selva i 
el Maresme amb Retalls.

Vull aprofitar l’oportunitat que em dóna 
aquesta tribuna per fer una crida a tots i 
totes als qui us agrada el teatre per tal que 
hi participeu. 

S’aixeca el teló. Comença la funció. 

JOSE L. IZQUIERDO
Propera programació

MOSTRA LLUIS LLADÓ I CASELLAS
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Com cada any a l’escola Els Estanys treballem 
un projecte comú d’escola. Aquest any hem 
treballat Els Estanys des de P3 fins a 6è.

Els alumnes de 4t i 5è han fet uns tallers amb 
els agents forestals estudiant els rastres que 
deixen els animals prop dels estanys i les se-
ves relacions dins d’aquest ecosistema. Han 
demostrat ser uns grans observadors i explo-
radors.

Des de 4t fins a 6è vam complementar el tre-
ball amb una bicicletada fins a Can Moragues 
on vam fer diferents tallers relacionats amb la 
fauna i flora dels Estanys.

L’entorn proper afavoreix que els aprenenta-
ges siguin molt significatius per als alumnes i 
potencia la seva motivació, participació i bons 
resultats.

Seguint la metodologia de l’escola, s’ha incidit 
en el treball cooperatiu, en la cerca d’infor-
mació, en la gestió de grup, en la presa de 
decisions i en l’elaboració de productes finals 
que han estat presentats a la resta de grups.

Els alumnes d’educació infantil vam realit-
zar un taller de la Fundació Emys de Riu-
darenes. Vam aprendre moltes coses de les 
tortugues. Que viuen en aigües i amb abun-
dant vegetació, i que la tortuga d’estany és 
molt vulnerable amb motiu de la invasió 
d’espècies tropicals i de la destrucció del 
seu hàbitat.

PROJECTE ELS ESTANYS DE SILS
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Va ser molt divertit construir una tortuga en 
aquell entorn tan bonic i tranquil.

I quina sorpresa vam tenir quan en arribar a 
l’escola en Berni, la mascota de l’escola, ens 
havia deixat una carta i una caixa. I sabeu 
què? Dins la caixa hi havia una tortuga de Flo-
rida, l’Emília.

Li hem construït un terrari perquè n’hem ha-
gut de tenir cura tot el curs. Quan arribi l’estiu 
la portarem a la Fundació Emys perquè la cui-
din fins que tornem a l’escola.

Els nens i nenes de 1r, 2n i 3r també vam 
participar en aquest magnífic projecte.

Vam realitzar diferents activitats d’observació 
directa, vivencials i de comprensió. 

Un exemple d’activitat vivencial va ser l’ob-
servació dels éssers vius que podem trobar a 
l’aigua de l’estany.

Una activitat d’observació directa, va ser la 
d’obervar els animals a través de les guaites.

Una de comprensió, seria la de la lectura dels 
panells que hi ha a tot l’estany.

Havíem de llegir i buscar la informació. Des-
prés anotar-la en el material de camp que 
portàvem.

Les activitats proposades van ser dissenya-
des i pensades perquè l’alumnat conegués, 
entengués i gaudís dins un entorn agradable.

ESCOLA ELS ESTANYS DE SILS
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Educació Infantil: 

Durant el 3r trimestre els alumnes de P4 
hem realitzat el projecte dels bombers. Ar-
ran dels interessos dels alumnes, hem anat 
fent un seguit d’activitats: Vam visitar el 
parc de Bombers de Santa Coloma de Far-
ners; durant unes setmanes, en els racons 
de treball, els alumnes van realitzar uns mu-
rals per conèixer la professió dels bombers. 
Entre tots, a l’àrea de plàstica vam construir 
un camió de bombers gegant, que es va fer 
servir per fer una representació de com tre-
ballen els bombers.

Cicle Inicial: 

Durant aquest tercer trimestre, els alumnes 
de 1r, hem realitzat el projecte “Les plantes”. 
Vam començar a treballar aquest projecte 
presentant 8 plantes que els nens i nenes 
han anat cuidant al llarg del trimestre. 

Hem après com són les plantes, quins tipus 
hi ha, què necessiten per viure, on poden 
viure, com és el cicle de les plantes… i hem 
fet moltes activitats plàstiques, relacionades 
amb la primavera i les plantes, per decorar 
la nostra escola. 

Per concloure aquest projecte vam visitar 
l’exposició “Temps de flors” de Girona, l’ex-
posició “Tocs de flor” de Sils i vam fer una 
visita a l’hort de l’escola on nens i nenes de 
3r ens van fer una petita explicació. 

Ens ha agradat molt fer aquest projecte! 

Cicle Mitjà: 

Els alumnes de cicle mitjà hem realitzat el 
projecte d’Éssers vius a l’aula. I per refor-
çar-lo, el passat mes de maig vàrem anar 
pedalant i caminant fins a l’Estany de Sils 
per realitzar-hi diferents activitats relaciona-
des. Al matí vàrem fer la ruta dels aguaits 
observant i dibuixant els ocells, peixos i 
amfibis que hi vàrem veure amb l’ajuda de 
diferents monitors. També vam fer un taller 
d’anellament d’ocells dirigit per un ornitò-
leg. I ja a la tarda, havent dinat, vàrem fer 
la pedalada per una part de l’Estany fins 
arribar a l’entrada on ens recollí la Policia 
local per retornar fins a l’escola. Va ser un 
dia molt complet on vàrem poder dur a la 
pràctica els continguts treballats a l’aula. I 
ens ho vàrem passar molt bé. Aprofitem per 
donar les gràcies als pares, mares i avis que 
ens van acompanyar, així com a la Policia 
Local de Sils pel seu suport.

PROJECTES DE L’ESCOLA 
JACINT VERDAGUER
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Cicle superior: 

Els alumnes del cicle superior hem realitzat 
uns tallers sobre l’experimentació.

A 5è van venir uns pares biòlegs a expli-
car-nos curiositats sobre alguns éssers vius 
força estranys i desconeguts. Vam poder 
veure i tocar unes dents i una mandíbula 
de tauró i de catxalot, un cocodril dissecat, 
eriçons, ossos de dofí, de tortuga, de tauró 
i de balena, una muda de pell de serp, un 
crani de gos. Fins i tot, ens van portar un 
cranc ermità viu.

També vam observar una paparra i l’agulló 
d’una vespa asiàtica amb una lupa i vam 
mirar una cèl·lula de l’escorça d’un arbre, 
una pota de mosca i les cèl·lules de la pell 
de la ceba amb un microscopi.

Tot plegat vam adonar-nos que en aquest 
nostre món hi ha un munt d’éssers vius que 
encara no coneixem i moltes curiositats per 
investigar! 

A 6è els alumnes vam fer un taller d’òptica 
i llum. Ens vam distribuir en petits grups i 
cadascun comprovava la teoria que havíem 
estudiat sobre els diferents fenòmens: refle-
xió, refracció, propagació de la llum… Sem-
pre que podem, utilitzem l’experimentació 
per poder demostrar els coneixements que 
treballem a l’aula.

ESCOLA JACINT VERDAGUER
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El diumenge 25 de febrer, els alumnes de 3r 
d’ESO van organitzar un acte benèfic a La 
Laguna, que consistia en una sessió de Ci-
nema – Crispetes i una Botifarrada Popular, 
en el marc del projecte anomenat “De la D 
de democràcia a la P de participació”.

Els beneficis recaptats –uns 1.400 euros– 
van anar destinats a la fundació de Càrites 
de Sils, el passat 5 d’abril. El lliurament es 
va fer a Lesbos, una de les aules principals 
de l’institut, on es trobaven tots els alumnes 
organitzadors de l’acte, amb els seus res-
pectius tutors, juntament amb la directora 
Iolanda Arboleas, i la presidenta de la fun-
dació de Càrites de Sils, Dolors Sarrà.

L’esdeveniment va estar tot un èxit, ja que 
es va veure reflectit el gran treball aconse-
guit d’aquests joves, amb el suport i col-
laboració dels seus pares i mares, famili-
ars, professors, empreses i comerços de la 
zona. 

REDACTAT PER ANDREA CALDERÓN, MARIA CANO 
I LAIA SERRA, ALUMNES DE 3RB 

L’INSTITUT DE SILS LLIURA 1.400€  
A CÀRITES SILS, RECAPTATS EN L’ACTE 
BENÈFIC DEL DIA 25 DE FEBRER

La directora de l’institut de Sils, Iolanda Arboleas, fa acte de lliurament 
a la presidenta de Càrites Sils, Sra Dolors Sarrà, del xec de 1400€. 
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Recordeu la dita? “És més vell que anar 
a peu”. Ara bé, em sembla que cada dia 
caminem menys. Al número anterior del 
Quadern parlàvem de l’aparcament a Sils. 
Hi ha problema d’aparcament a Sils o és 
que caminem poc? És caminar molt fer 
un trajecte de cinc minuts des del lloc on 
deixem el cotxe fins a la botiga o allà a on 
hàgim d’anar? Del pàrquing de l’estació a la 
Església hi ha menys de cinc minuts. O dels 
antics terrenys de Vilaró fins al Centre Cívic, 
a l’Ajuntament, a la farmàcia, etc.

Parlem de la bici. És el mitjà de transport 
més ràpid i còmode per a petites distànci-
es. Amb la bici aparquem al costat d’on fem 
la compra o la gestió sense perdre temps 
buscant aparcament. La bici és saludable.

Diuen, diuen... diuen que una bona part 
dels recorreguts amb cotxe per entorns ur-
bans no arriben als 5 km de distància. És 
una distància perfecta per a la bici, és una 
distància que es pot fer en vint minuts amb 
bici. I amb cotxe? Si hem de trobar aparca-
ment, potser trigarem més que no pas amb 
la bici. A la ciutat si no es vol pagar apar-
cament, podem trigar entre 5 i 30 minuts a 
trobar un lloc. Es calcula que l’aparcament 
del cotxe, a més d’ocupar un immens espai 
públic, provoca embussos i lentitud.

D’altra banda, la bici presenta avantatges 
que no té el cotxe. Al lloc que ocupa un 
cotxe aparcat hi caben vint bicis. La realitat 
avui dia ens fa ser optimistes. Lentament 
la bicicleta es va imposant a les ciutats, en 
unes amb més força que en d’altres, per 
exemple a Barcelona a diferència de Ma-
drid. Per què? Senzillament per una deci-
sió dels governants. La bicicleta redueix el 
nombre de cotxes en circulació, disminueix 
la contaminació: a menor circulació de cot-
xes major fluïdesa del trànsit rodat.

Si heu viatjat per Europa, deveu haver ob-
servat impressionats els aparcaments de 
bicicletes a les estacions de ferrocarrils. Mi-

lers de bicis en pobles relativament petits. 
Quan passem per l’estació de Sils, en canvi, 
sovint veiem l’aparcament de cotxes ple a 
vessar, mentre que l’espai per a les bicicle-
tes és buit. És una imatge que fa rumiar.

No podem oblidar dos obstacles per al ci-
clista: el clima, d’una banda, i la manca de 
seguretat en la infraestructura viària, de l’al-
tra. En relació amb aquest últim punt, anem 
fent petites passes al nostre poble. Veiem 
que avança el carril bici que unirà Sils amb 
Riudarenes a fi i efecte que l’alumnat pugui 
anar amb bici a l’escola. Quant al primer 
punt, la climatologia, el tema és molt discu-
tible. Com podem parlar d’obstacle si pen-
sem en Holanda o Dinamarca amb hiverns 
freds i plujosos. En aquests països l’ús de la 
bici com a mitjà habitual de transport arriba 
al 36% . A casa nostra no arribem al 3% 
mentre la mitjana europea és del 8%. 

Anar amb bici i anar a peu són activitats 
sanes. Però cada dia caminem menys. La 
major part de les distàncies que fem durant 
el dia són de menys de cinc minuts de casa 
o d’on deixem el cotxe al lloc que volem 
anar. Menys de cinc minuts... I a Sils hi ha 
aparcament disponible i proper. No és pas 

aquest el lloc de fer-ne la llista. Una altra 
cosa són les persones amb mobilitat reduï-
da per raons d’edat o de salut

Resten preguntes que necessitarien una 
resposta molt reflexiva i elaborada. Aquí 
vam fer desaparèixer el tramvia a comença-
ments dels anys 70, mentre que a l’Europa 
central el van mantenir. No cal dir que va 
ser per beneficiar l’ús del cotxe privat. Tor-
narem sobre aquest tema.

Acabem aquesta reflexió com començà-
vem. Caminar és sa, és saludable. Hem 
d’evitar el sedentarisme, que causa tants 
trastorns físics. Les persones que han optat 
per la bici com a mitjà de transport o com a 
hobby habitual normalment mantenen més 
equilibrat el pes ideal que els que ni cami-
nen ni pedalen.

PACO GONZALO

PARLEM DE LA BICI
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Quan al Consell de redacció es va discutir 
sobre com celebrar aquest número 100, 
em vaig presentar voluntària per rellegir els 
primers Quaderns i escriure algun article 
breu sobre el passat de Sils. La veritat és 
que em feia gràcia veure una mica què pas-
sava llavors, quan jo no havia ni nascut o 
tan sols era una nena. 

Fullejant-los, de seguida em vaig adonar 
que no hem pas canviat tant: els ciutadans 
i l’ajuntament tenim els mateixos problemes 
(que si ajudes socials, que si infraestructu-
res, que si deixalles, etc.); els polítics tenen 
les mateixes discussions (que si pressupos-
tos, que si secretisme, que si abús de poder, 
etc.); les entitats, algunes en actiu i d’altres 
ja desaparegudes, ens alegren la vida amb 
els mateixos esdeveniments (la festa de les 
flors, els reis, la festa major, etc.).

Per tant, em vaig preguntar què podria es-
criure per no caure en les crítiques i cele-
bracions de sempre sobre la vida silenca. 
Al final, he seleccionat notícies dels primers 
Quaderns per tal de compartir amb vosal-
tres un Sils grotesc i total. “Grotesc” en el 
sentit de presentar-vos el Sils que ens és 
tan familiar, i que fins i tot ens avorreix de 
vegades, com una realitat estranya i ambi-
gua, alhora terrorífica i còmica. “Total” en 
el sentit de presentar-vos la nostra realitat 
local com una realitat que permet accedir 
i entendre la història de tot el món. Espero 
sortir-me’n.

El terror natural

A mitjans del segle XIX, els silencs “senti-
en l’amenaça de la terrible guandaña de 
la muerte i els homes estaven faltos de fu-
erzas para dedicarse al cultivo por efecto 
de la enfermedad endémica que la laguna 
produce (Q4T-1988)”. Però per sort tot es 
va solucionar amb els avenços tècnics per-
tinents. I mireu ara com ha crescut el poble 
i com s’ha reduït l’estany, convertit en un 
inofensiu paradís tot l’any. Sils, doncs, ens 
explica una història molt curiosa i interes-
sant: el procés pel qual els éssers humans 
hem après a controlar certes dimensions de 
la natura i allunyar el terror que ens produïa 
la seva força i grandesa. Gràcies als èxits 
científics i tècnics, una part de la nostra 
societat s’imagina, de fet, que ens encami-
nem cap a un món sense perills naturals o 
on podrem enfrontar-nos-hi amb aquestes 
eines col·lectives; una creença fruit de la 
modernitat, que ha substituït el misteri, la 
màgia i la religió per la raó i la idea implícita 
del progrés. 

Ara bé, els avenços de la modernitat no ens 
han de fer oblidar tot el que ha estat des-
trossat mentrestant. I els estanys en tornen 
a ser un bon exemple, amb la invasió de 
l’imperialisme ianqui en forma de crancs. 
Si bé en un primer moment llegir l’article 
sobre aquestes bestioles és força hilarant 
(Q4T-1988), no em negareu que sembla 
una història de terror, que podria fer més 
o menys així: 

“El nostre cranc autòcton vivia tranquil: s’ali-
mentava d’insectes i vegetals i es reproduïa 
dos cops l’any, ponent uns 400 ous, que 
naixien, s’alimentaven... i sant tornem-hi. 
Un bon dia, però, va arribar el cranc ameri-
cà i va començar a imposar la llei del més 
fort. La seva activitat sexual i alimentària és 
altament depredadora: es reprodueix tres 
cops l’any, amb uns 4.000 ous a cada pos-
ta, s’alimenta de rates, serps i granotes com 
a bon carnívor i, si no en té prou, perfora les 
arrels dels arbres ferint-los de mort. El petit 
cranc autòcton es preguntava per què havia 
passat això, tant de patiment... 

Oh, amic, és la llei natural del capital! T’ho 
explicarem: com tot empresari, que el que 
vol és fer calés, un senyor de Sevilla va de-
cidir dedicar-se a satisfer la demanda dels 
sibarites, que consumien cranc als restau-
rants d’Espanya amb voracitat. Però, ai las, 
vosaltres no éreu prou rendibles, estimat 
cranc autòcton. I llavors no se li va acudir 
res més que alliberar el fort cranc americà 
al riu Guadalquivir i aquest, amb vocació 
imperialista, ja va anar escampant-se arreu. 
I ara, cranc autòcton: o t’adaptes, o desa-
pareixes.”

Sabeu quina és la moralina de la història? 
Que bona part dels crancs americans no 
eren comestibles, perquè estaven infestats 
de mercuri i microbis provinents d’aigües 
residuals! Però deixant de banda la broma, 
Sils ens torna a explicar que els equilibris 
són precaris i que mai no ho podrem 
controlar tot, perquè arregles una cosa i 
n’espatlles una altra.

ELS QUADERNS COM MAI ELS HEM VIST: 
TERROR, COMICITAT I VALENTIA
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El terror modern

Quan el Quadern va començar, el 1988, el 
món ja s’encaminava cap a on ens trobem 
ara, un impàs en què ens costa de creure 
que la vida en societat pugui ser diferent: ni 
la democràcia representativa ni el capitalis-
me. Les institucions polítiques i econòmi-
ques que modelen i imposen aquestes rea-
litats són tan potents que absorbeixen tota 
possible alternativa i manipulen els nostres 
desitjos i pors. També emmascaren la seva 
cara més violenta: ja us he parlat de l’explo-
tació de la terra, de la destrossa barroera 
dels ecosistemes, però també cal tenir en 
compte el feixisme, que aquí coneixem molt 
bé, i l’imperialisme, que explota persones 
i terres de llocs que volem creure que són 
molt llunyans. Mentrestant, els qui contro-
len aquestes institucions s’enriqueixen i 
nosaltres, bé, anem fent com podem. Les 
pàgines dels diferents números de la revis-
ta ens expliquen aquesta història de terror, 
perquè Sils ha patit les guerres que han aju-
dat a triomfar el món que tenim a dia d’avui. 

Les Mallorquines va ser un lloc on les tro-
pes napoleòniques i les espanyoles es van 
enfrontar a principis del s.XIX (Q2T-1995). 
I Napoleó representa un dels primers èxits 
clars de l’Estat i el capitalisme moderns. 
Un segle més tard, Sils no surt indemne 
de la Guerra Civil. L’anècdota més innò-
cua: els primers dies alguns republicans 
radicals cremen l’església -us la imagineu 
en flames, quina impressió?!- (Q2T-1989). 
Però després les escenes sí que són de pur 
terror: comencen amb alguns assassinats a 

suposats feixistes per part, també, de re-
publicans radicals. I continuen amb un epi-
sodi del qual no ens en podem imaginar el 
patiment: el 1938 alguns silencs de tan sols 
17 i 18 anys, la lleva del Biberó, seran carn 
de canó a les batalles del Segre i de l’Ebre 
i, quan s’acabi la guerra, es convertiran en 
deportats a camps de concentració per tre-
ballar en la construcció d’infraestructures, 
com a càstig franquista per haver lluitat 
amb els republicans (molt recomanables 
els articles i entrevistes sobre la lleva del 
Biberó, Q4T-1992 i Q3T-2001). I el terror 
s’instal·la per durar quaranta anys amb el 
franquisme. La pitjor cara de la modernitat 
són aquests Estats que persegueixen i as-
sassinen els ciutadans que no pensen com 
toca, que venen la terra a les elits econòmi-
ques per fer calés fàcilment i que no garan-
teixen els drets de la gent a una vida digna. 

I mentrestant, què fan els silencs?

Davant d’aquest món tan incontrolablement 
terrorífic, he descobert tres tipus de silencs, 
o potser millor, tres tipus de comportaments 
que tots els silencs portem a dins. 

En primer lloc, l’esporuguit que, o bé mira 
els qui són diferents amb temor o amb re-
provació, o bé adula els qui són poderosos. 
M’ha sobtat, per exemple, un anunci de la 
policia local que recomanava no obrir la 
porta als captaires: malgrat que acceptava 
i reconeixia la crisi econòmica (la dels no-
ranta), de la qual la gent normal no som mai 
responsables, exhortava a “no donar res a 
aquestes persones, per molta llàstima que 
us facin” i “tenir controlats els qui d’això en 
fan una manera de viure” (Q4T-1992). Evi-
dentment, hauríem de posar en dubte les 
assumpcions implícites que hi hagi massa 

gent amb vocació de captaire i que per 
les institucions públiques sigui una priori-
tat ètica i política la seva eradicació... Per 
altra banda, també m’han entretingut molt 
els articles on s’adulava la figura d’en Jor-
di Pujol, aquest home tèrbol que va voler 
controlar Catalunya amb un nacionalisme 
ranci, va aprofitar-se de persones vàlides 
per sortir-ne sempre benparat i va marxar 
amb les butxaques ben plenes. En segon 
lloc, i retornant a la promesa inicial d’un Sils 
grotesc, on no només hi ha terror sinó tam-
bé diversió per entomar la realitat indoma-
ble, he trobat alguns articles sobre silencs 
alegres. M’ha agradat especialment el de 
les bretolades nadalenques (Q4T-1993). Es 
veu que, un Nadal, va arribar a aparèixer el 
cotxe dels Morts penjat als arbres del pas-
seig Sant Cosme i Damià! Bé, això és un 
cas extrem, però he acabat imaginant que, 
qui sap, potser d’aquí uns anys s’escriurà 
algun article sobre les diversions secretes 
i il·legals dels silencs d’ara... En tercer lloc, 
també hi ha els silencs valents, aquells qui 
lluiten per un món més igualitari i lliure, per 
un món més humà que arraconi el terror, 
fins i tot en moments en què el preu a pagar 
pot ser la vida. Penso, sobretot, en la mes-
tra republicana de Vallcanera assassinada 
pel franquisme- Q4T-2006).

Els 100 Quaderns de Sils, doncs, ens ex-
pliquen un món grotesc, on les persones 
no sempre s’esporugueixen, sinó que de 
vegades s’enfronten al terror amb diversió 
i valentia. Només em queda desitjar que, 
davant d’un món que no és com la majoria 
voldríem, els silencs d’ara escriurem la his-
tòria dels següents Quaderns amb, com a 
mínim, tanta diversió i valentia.
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Les Ofrenes és una tradició d’arrel popular 
coneguda també com l’aplec del pa i l’em-
penta, que té un origen bastant incert.

La versió popular o religiosa és la que ens 
parla d’una terrible pedregada que va devas-
tar les collites de blat. A partir d’aleshores 
es feu la prometença que cada any després 
de la temporada de batre, i com a preven-
ció de posteriors adversitats, es realitzaria 
un repartiment de panets davant l’església, 
prèviament beneïts, enmig de grans batze-
gades i empentes; d’aquí que popularment 
se’l conegui com l’aplec del “pa i l’empenta”.

La versió històrica datada al segle XVIII en 
un moment en què estava molt més estesa a 
Catalunya (segons fons documentals) i ens la 
presenta com a una mostra de solidaritat: en 
primer lloc dels vius envers els difunts, i en 
segon lloc, de la comunitat envers els seus 
membres més pobres.

En el marc dels preparatius d’aquesta fes-
ta, antigament els membres de la comunitat 
aportaven recursos econòmics per encarre-
gar la cuita d’un nombre elevat de pans que 
un dia determinat del calendari es repartien 
a la sortida de missa, un cop havien estat ja 
beneïts. La persona que s’enduia un pa, en 
contrapartida, havia de resar unes oracions 
en la memòria dels difunts de la parròquia. 
D’aquesta manera els difunts que encara es 
trobessin al purgatori rebien l’ajuda dels vius 
per tal d’ajudar-los a expiar els pecats i se’ls 
facilitava l’entrada a la glòria definitiva.

Antigament hi havia grups de pobres que 
voltaven pels pobles que celebraven aques-
ta festa per tal d’aconseguir pans i per això 
també parlem d’aquesta festa com un acte 
de solidaritat entre vius.

A l’actualitat Sils i Vallcanera són dels pocs 
pobles de Catalunya on encara perviu 
aquesta tradició; en aquests moments és 
l’Ajuntament qui pren el relleu a la comunitat 
que aportava els recursos econòmics per a 
adquirir el pa que s’ha de lliurar.

Com hem dit al principi és una tradició que 
està fortament arrelada a ambdós nuclis 
gràcies als respectius Consells Parroquials 
encarregats de continuar amb la tradició. 
A Vallcanera se celebra el diumenge abans 
de Rams i a Sils es fa el divendres abans de 
Rams.

El fet que a Vallcanera se celebri en un diu-
menge ha permès, els darrers anys, anar 
ampliant aquesta festivitat amb d’altres ac-
tivitats gràcies a la col·laboració de l’Entitat 
de Santa Eulàlia de Vallcanera, que realitza 
l’arrossada popular, la xocolatada, la rifa dels 
tortells i col·labora en el concert posterior a 
la benedicció dels pans amb la Coral Silene. 
L’Ajuntament, per la seva part, col·labora en 
el Concert amb l’Escola Municipal de Músi-
ca, amb l'establiment del Mercat d’Artesans, 
amb la instal·lació dels inflables, l'organitza-
ció de les sardanes, així com també, amb els 
pans que s’entreguen a la posta de sol.

A Sils, en ser divendres i dia feiner, la festa 
se celebra amb les tradicionals parades de 
bunyols i xurros, els inflables, les sardanes 
i l’entrega dels pans; darrerament s’ha recu-
perat el sorteig del xai i a les parades s’hi ha 
sumat l’Ampa de l'escola Jacint Verdaguer 
que s'encarrega d'oferir el servei de bar.

Sigui com sigui, aquesta és una festa arrela-
da i amb futur, i esperem que, any rere any, 
ens retrobem a la Plaça per a ballar sarda-
nes, per fer-la petar i esperar la caiguda del 
sol per a recollir l’ofrena, i qui sap si també, 
alguna que altra empenta.

LA FESTA DE LES OFRENES  
(EL PA I L’EMPENTA)

FESTES I TRADICIONS
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El passat 1 de maig es va celebrar la 51a 
edició de la Festa a la Vellesa al pavelló mu-
nicipal de Sils.

L’acte es va iniciar amb la tradicional missa 
a l’església Santa Maria de Sils. En acabar 
l’acte religiós, ens vam retrobar al pavelló 
municipal on abans del dinar de germanor 
vam gaudir d’una exhibició de gimnàstica 
rítmica del Club Atlètic Silenc. Van partici-
par 28 jovenetes d’entre 5 i 18 anys acom-
panyades de les seves dues monitores que 
ens van fer passar una estona molt distesa 
i alegre. Aprofitem l’avinentesa per agrair la 
seva participació a l’acte.

Posteriorment, en acabar el dinar, es va fer 
l’homenatge a les persones assistents de 
més edat que aquest any han estat la Maria 
Busquets, en Pere Artau, la Teresa Caballé 
i en Manuel Asensio.

I per acabar la vetllada com s’esqueia, vam 
comptar amb el duet Al & Ma que amb la 
seva música van animar els assistents a ba-
llar i passar-s’ho d’allò més bé. 

HOMENATGE A LA VELLESA

Com cada any, en acabar l'ofici del Diumenge 
de Resurrecció, al municipi de Vallcanera té 
lloc el tradicional «joc del catxo». Aquesta és 
una tradició peculiar del nostre municipi que, 
juntament amb les ofrenes i el joc dels ous, 
s’ha de preservar i procurar fer perdurar.

La paraula catxo és coneguda en català, tot 
i que actualment és poc utilitzada. Segons el 
Diccionari Català-Valencià-Balear de Mossèn 
Alcover i F. De B. Moll, el catxo fa referència 
a un joc de cartes que es juga amb la mei-
tat de les cartes des dels sisos fins als reis, o 
amb l’altra meitat, quedant per aquest ordre 
el valor de cadascuna d’elles i augmentant-se 
el punt segons es van lligant els colls, i essent 
el major el de sis o cinc de cadascun. Es re-
parteixen les cartes d’una en una fins a tres, 

i en totes es pot envidar. Quan lliguen les tres 
d’un coll, es fa “catxo”; es diu “catxo major” 
els tres reis (Catalunya i Mallorca).

Com ja s'ha dit abans, aquest és un mot d'un 
ús poc freqüent en l’actualitat, encara que sí 
persisteix una reminiscència en l’expressió 
“fer bon catxo”, que també és recollida al dic-
cionari i equival a “fer-la bona, fer una bona 
cosa que no convenia o que no es desitjava: 
Hem fet bon catxo!”

En aquest joc d’atzar la sort determina els 
guanyadors que se'n duran un lot de produc-
tes adquirits prèviament per la Parròquia. Els 
guanyadors seran aquells que aconsegueixen 
fer catxo (tenir 3 cartes d'un mateix pal), i la 
puntuació en determinarà qui serà el primer 
en triar els diferents lots. 

Tradicionalment, els "lots" consistien en els 
donatius que els feligresos realitzaven a la 
parròquia i que posteriorment eren rifats mit-
jançant aquest tradicional joc.

Els beneficis de l'adquisició de les cartes con-
tinuen donant-se a la parròquia.

EL JOC DEL CATXO A VALLCANERA
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El cap de setmana del 19 i 20 de maig vam 
viure una nova edició de les tres fires que 
conflueixen al mes de maig; en aquest sentit 
es van celebrar la 21a Fira de St. Ponç (on 
les protagonistes són les entitats municipals 
que col·laboren amb diferents activitats), la 
16a Festa de St. Isidre (un homenatge a la 
nostra pagesia) i la 52a Exposició de Flors 
a Sils en la seva 2a entrega del nou format 
Tocs de Flor.

Des de l’Ajuntament volem agrair i felici-
tar a tots els que hi han contribuït per a fer 
d’aquestes tres fires un referent a nivell co-
marcal, ja que la bona sinergia i coordina-
ció entre elles fa que no es pugui distingir 
on comença una i acaba l’altra sinó que ens 
ofereixen un cap de setmana replet d’activi-
tats, racons i exposicions que fan un deleit 
de tots ells.

Així doncs el 19 els més petits ja van poder 
gaudir dels tallers on la flor era la protago-
nista i enguany van poder repetir el matí de 
diumenge.

Els diferents espais ja eren oberts igualment 
a primera hora per a que els més matina-
dors poguessin fer el recorregut gaudint dels 
nombrosos racons que les entitats i particu-
lars havien decorat amb molta imaginació, 
creativitat i aquest toc artístic. Només es 
reservava per a la inauguració oficial el Con-
curs de Flor precedit pels parlaments de les 
representants Tocs de Flor, l’Alcalde Martí 
Nogué i la Lola Montjé i la Rosa Brugué com 
a representants de les organitzadores de 
l’Exposició de Flors als anys 70 i 80. 

Un cop inaugurat l’espai de l’Ajuntament, Xi-
varri de Sils va acompanyar tota la comitiva 
pels diferents espais de l’Exposició de Flors 
i davant del Centre Cívic va tenir lloc un dels 
altres moments rellevants de la jornada amb 
la descoberta de la placa que donarà nom 
al passatge que el connecta amb la Sala La 
Laguna: Passatge Tocs de Flor.

La tarda del dissabte s’inicià amb el Concert 
de Cant Coral on participà la coral local Sile-
ne entre d’altres mentre que la dansa envaïa 
els carrers gràcies a l’escenografia que oferia 

el Centre de Dansa de la Maria Buenavida, 
i els més petits es congregaven al Passeig 
per a gaudir del Pot Petit i el no tant petits 
per a continuar ballant amb Bananana Be-
ach, ambdós concerts gràcies a la Comis-
sió de Festes. En aquest espai l’AMPA del 
J.Verdaguer va estar al peu del canó tot el 
cap de setmana per a oferir el servei de Bar 
entre activitat i activitat i poder apaivagar la 
gana i la set, així com La Cuina a Sils amb la 
seva parada de brunyols. Entrada la nit, l’Es-
cola de Música va concloure els actes de dis-
sabte amb un fantàstic Concert de Combo.

Diumenge ens vam poder despertar amb la 
Fira de St. Isidre i la benedicció dels seus 
tractors que en finalitzar aquesta iniciaren el 
seu recorregut fins a Vallcanera per a tornar 
un cop esmorzats a exposar-los al Passeig 
fins els dinar.

Més tard, mentre els petits es divertien 
amb els diferents tallers de manualitats, les 
activitats continuaven al Passeig amb una 
nova exhibició de dansa, les parades de les 
entitats de Les Comes, i de les AMPA dels 
centres educatius de primària, una esgota-
dora Master Class de “spinning” pels més 
esportistes gràcies al gimmàs New Line. Si 
s’optaven per activitats no tant esgotadores, 
les oïdes es van poder deleitar amb un nou 
concert que l’Escola de Música oferia als 
Jardins Dexeus i que precediren als “revival” 
i vermut ofert per l’Entitat de La Laguna.

La tarda no donà ni un moment per a des-
cansar i la Comissió de Festes tornà a oferir 
una altra activitat pels més petits, en aquest 
cas el Passeig es va emplenar de balls i gres-
ca amb en Rikus que obrí la gana per a la 
xocolatada que obsequià la Llar de Jubilats 
i la ballada de Sardanes a càrrec de la Co-
bla Mediterrània gràcies a la col·laboració de 
l’Assoc. Sardanista Francesc Mas i Ros men-
tre que als Jardins Dexeus el Club de Lectura 
de la Biblioteca Municipal va realitzar i amb 
nota el seu primer recital de poesia.

Finalment, l’entrega de premis que es traslla-
dà a la Sala La Laguna posà el punt i final a 
un cap de setmana intens, replet d’activitats, 
música, art, gastronomia i creativitat.

No volem concloure aquesta crònica sense 
fer esment a l’obertura i expansió de l’Expo-
sició de Flors a diferents indrets del nostre 
municipi amb una delicada decoració a ro-
tondes i entrades dels veïnats, la decoració 
dels balcons i jardins als particulars, el nou 
mural realitzat per l’Espai Jove amb el seu 
taller de graffiti, el concurs d’aparadors que 
es va poder admirar ja els dies previs al cap 
de setmana i que conformaven un altre dels 
recorreguts pel nostre municipi així com el 
gastronòmic gràcies al menú Tocs de Flor 
que oferien els diferents restauradors.

En resum, un cap de setmana on tot el mu-
nicipi s’hi volcà no deixant ni un moment per 
a no recórrer cadascun dels espais gaudint 
de les diferents activitats que incloïen tots els 
gustos i edats: una fira de St. Ponç que grà-
cies a les seves activitats complementaven 
una impressionant Exposició de Flors, o una 
Exposició de Flors que proporcionava un en-
torn i un marc idíl·lic a les diferents activitats 
des de les entitats municipals i una Fira de 
St. Isidre que orgullosa lluïa els seus tractors 
engalanats com mai contribuint a donar un 
toc floral i embadalint a petits i grans.

FLORS, MÚSICA, POESIA,  
ACTIVITATS I GASTRONOMIA...
52a EXPOSICIÓ DE FLORS · 21a FIRA DE ST PONÇ · 16a FESTA DE ST. ISIDRE

Fotos cedides per Xavi H Creative Photography
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