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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.

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

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
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SILS, EL NOSTRE POBLE:  
VALORACIÓ I AUTOESTIMA

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 di-
vendres, 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 noctur-
na (entre les 20 i les 8 h de l’endemà).

Demanem que no s’efectuïn despla-
çaments innecessaris a Santa Colo-
ma perquè això pot repercutir negati-
vament sobre el futur de l’assistència 
mèdica a Sils.

Durant la darrera Festa Major –que tradici-
onalment honora els Sants Metges i de la 
qual trobareu detalls, informació i imatges 
en aquest número– tots hem tingut oca-
sió de participar, en la mesura de les nos-
tres possibilitats i del nostre desig, en els 
múltiples actes programats per a diversos 
públics i sensibilitats. Ens hem saturat de 
vida local, per dir-ho així, de converses i de 
contactes entre nosaltres, tant els que ens 
veiem habitualment com els que només ho 
fem de tant en tant. Potser ara, un cop pas-
sada l’efervescència festiva i en el repòs i 
la intimitat de cadascú, és un bon moment 
per abaixar els ulls dels focs d’artifici, tocar 
de peus a terra i contemplar la realitat físi-
ca, material, que ens envolta. Els carrers i 
les places, els edificis públics i privats, els 
camins i els paisatges... 
Tal com hem fet en altres ocasions, podrí-
em parlar de la necessitat de cuidar millor 
el patrimoni cultural i l’entorn natural dels 
quals gaudim, o podríem reivindicar la ne-
cessitat de tenir una plaça major que ar-
ticuli el centre i de pacificar el trànsit que 
talla el nucli, etc. Ara bé, sense deixar que 
ens entelin el judici les nostres preferències 
estètiques o artístiques, les conviccions o 

opcions ideològiques, les nostres tendènci-
es de tot tipus, que són per definició plurals 
i respectables totes, avui proposem fer-nos 
preguntes en una altra direcció, si us sem-
bla. Coneixem el nostre poble i el seu en-
torn? En gaudim? O bé han de venir de fora 
a valorar allò que tenim davant dels ulls i 
que per això ja no veiem ni valorem? 
Sils conserva patrimoni arquitectònic com 
masos i temples, que caldria preservar amb 
cura, i no té grans elevacions, sinó que som 
un terme planer, amb lleugeres ondulacions 
que configuren un paisatge d’una gran be-
llesa. Gaudim de les caminades o els passe-
jos amb bicicleta per un entorn natural que 
encara avui –i tot i els esforços que hem fet 
entre tots per malmetre’l, diguem-ho així– 
es manté envejable i espectacular en molts 
racons i moments del dia? 
I més enllà del patrimoni i de l’entorn, hi ha 
la situació que tenim i que ha esdevingut 
estratègica en molts moments de la història, 
i ara mateix també, per les comunicacions 
de què disposem– cosa que té avantatges i 
inconvenients, és clar. Ho valorem, però, els 
de Sils? En fem ús? O han de venir de fora 
a lloar el fet de disposar d’estació de tren, 
amb bon servei i bons horaris que permeten 

arribar a Girona o a Barcelona amb rapide-
sa i comoditat? Amb bon aparcament gratuït 
amb més de tres-cents cotxes diaris de gent 
que ve des de Lloret, Platja d’Aro o Anglès a 
buscar el tren per anar a Barcelona.
I, sobretot, tenim un “patrimoni” humà, una 
gent activa, una vida associativa, un tresor 
cultural i festiu... Ho valorem, tot el que 
tenim i el que som? Si ho sabem valorar i 
apreciar-ne, ens pot ajudar a contrarestar 
les notícies negatives –inevitables i sempre 
més cridaneres– que de vegades aparei-
xen als mitjans vinculades a Sils i que en 
alguns moments semblen acumular-se: un 
accident en una via principal que passa pel 
nostre terme, una actitud incívica, un inci-
dent domèstic de conseqüències funestes, 
un fet delictiu o una actuació policial. Són 
successos lamentables i cal treballar per 
evitar-los o minimitzar-los, des de les ins-
titucions i des de l’actitud de civisme i de 
fermesa democràtica de tots i cadascun de 
nosaltres, però no han de minar la nostra 
autoestima com a poble. 
Tenim molts valors. Gaudim-ne i prote-
gim-los entre tots.

CONSELL DE REDACCIÓ

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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EXTRACTE D’ACORDS
JGL ordinària núm. 11/2018 (21/5/2018)

Contractació del servei de publicitat i co-
municació – Exp. 2018/895 ACORD: Con-
tractar el servei de publicitat i comunicació, 
a HERMES COMUNICACIÓ, SA per un im-
port total de 3.558 € (inclòs IVA).

Aportació econòmica per publicació llibre 
VETERANS DE SILS 2018 – Exp. 2018/592
ACORD: Atorgar la subvenció, amb càrrec 
a la següent partida de despeses del pres-
supost vigent de la corporació, i formalit-
zar-la al corresponent conveni, en el qual 
es detallen les obligacions i compromisos 
del concessionari per aplicar la subvenció 
i justificar-la, a:

ENTITAT Veterans de Sils – La Cuina a Sils

PARTIDA 2018 16 338 48000

Import 3.000 €

% subv 75%

Aprovació conveni de col·laboració Consell 
Comarcal de la Selva, compra conjunta sis-
tema detecció i lectura de matrícules de 
vehicles – Exp. 2017/1959 
ACORD: Aprovar el Conveni multilateral 
entre el Consell Comarcal de la Selva i els 
ajuntaments de Blanes, Caldes de Malave-
lla, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils i 
Vilobí d’Onyar per la compra conjunta de 
sistema de detecció i lectura de matrícula 
de vehicles. 
Carregar a la partida 2018 09 1533 62300 
del pressupost vigent l’aportació econòmica 
que estableix el conveni multilateral amb el 
Consell Comarcal de la Selva, per un import 
de 28.870,08 €, segons memòria i conclu-
sions dels estudis previs d’implantació. 

JGL ordinària núm. 12/2018 (4/6/2018)

Sol·licitud ajut a les actuacions per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes 
– Exp. 2018/1009 
ACORD: Sol·licitar la inclusió al Programa 
de suport econòmic a les actuacions per 
a la lluita i control integrat de plagues ur-
banes a l’Organisme Autònom de Salut Pú-
blica (Dipsalut) de la Diputació de Girona, 

corresponent al programa Pt10 del catàleg 
de Serveis de Dipsalut, amb un pressupost 
total per l’exercici 2018 de 3.900,78 €. 

Adquisició d’un sistema de videovigilància 
nau municipal i dipòsit municipal – Exp. 
2018/867 ACORD: Contractar d’un sistema 
d’alarma amb detectors de i un sistema de 
càmeres de videovigilància per la nau de la 
brigada municipal i el dipòsit de vehicles 
municipal, a 9 TEKNIC SEGURETAT, SCP 
per un import total de 7.687,99 € (inclòs 
IVA).

Adquisició d’un equip de so – Exp. 2018/999
ACORD: Contractar l’adquisició d’un equip 
de so, a BTM SOUND, SL per un import to-
tal de 5.258,66 € (inclòs IVA).

Acceptació subvenció Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, Noves Tecnologies i 
Camins Municipals 2018 – Exp. 2018/437
ACORD: Acceptar la subvenció del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per 
un import total de 124.366’89 € concedida 
per la Diputació de Girona.

JGL ordinària núm. 13/2018 (18/6/2018)

Aprovació conveni de col·laboració amb el 
Dpt. d’Interior, aplicació mesures alternati-
ves persones menors d’edat per consum o 
tinença de drogues – Exp. 2018/1064
ACORD: Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sils 
per l’aplicació de mesures alternatives a 
persones menors d’edat denunciades per 
consum o tinença de drogues.

Sol·licitud subvenció prevenció d’incendis 
– Exp. 2018/1117 ACORD: Sol·licitar a la Di-
putació de Girona un ajut per la obtenció de 
les dades cadastrals de les finques afecta-
des i dels polígons obligats identificats en el 
plànol de delimitació, corresponent a la línia 
2 inclòs al Pla de serveis d’assistència en 
matèria de prevenció d’incendis.

Contractació diagnosi instal·lació elèctrica 
de baixa tensió de la sala La Laguna – Exp. 
2018/870 ACORD: Contractar la realitza-

ció de la diagnosi de les característiques 
i estat actual de la instal·lació elèctrica de 
baixa tensió de la sala La Laguna, amb una 
valoració econòmica de les actuacions a 
realitzar (actuacions per la seva adequació 
a la normativa vigent i actuacions per les 
millores que cal implantar per la gestió/des-
envolupament dels esdeveniment que s’hi 
porten a terme), a ELECTRICITAT BOQUET, 
SL per un import total de 3.489,88 € (inclòs 
IVA).

JGL ordinària núm. 14/2018 (2/7/2018)

Adquisició material per la Policia Local – 
Exp. 2018/497 
ACORD: Contractar l’adquisició des dues 
armilles antibales i sis fundes per armilles 
antibales, a TOTTEX UNIFORMES, SL per 
un import total de 1.887,60€ (IVA inclòs).

Adquisició d’aparells informàtics i d’impres-
sió per la Policia Local – Exp. 2018/1043
ACORD: Contractar l’adquisició de l’estació 
de treball i de la impressora per la Policia 
Local, a XGRABU INNOVATIONS SL per un 
import de 1.222,10 € (IVA inclòs) i l’adqui-
sició d’un televisor Hisense 39N2110C 39” 
per la Policia Local, a ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS SL per import de 267,41 € (IVA 
inclòs).

JGL ordinària núm. 15/2018 (16/7/2018)

Adquisició i col·locació de noves portes 
entrada principal accés primer pis Ajunta-
ment – Exp. 2018/1134 
ACORD: Contractar el subministrament i 
col·locació de dues portes, a col·locar a l’en-
trada principal i a l’entrada de les oficines 
del primer pis de l’edifici de l’Ajuntament 
de Sils, situat al Pg. Sts. Cosme i Damià, 
2, a ALUMINI TECNOLOGIA I FINESTRES, 
SL per un import total de 8.654,02 € (IVA 
inclòs) i amb un termini màxim d’entrega i 
col·locació de tres mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Contractació treballs de pintura pels cen-
tres educatius – Exp. 2018/1224 
ACORD: Contractar l’execució de treballs de 

ACORDS MUNICIPALS
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pintura a realitzar a les escoles Jacint Ver-
daguer i Els Estanys de Sils, a FRANCISCO 
CORONADO CEGARRA, per un import total 
de 6.455,35 € (IVA inclòs) i amb un termini 
màxim d’execució fins el dia 1 de setembre 
de 2018.

Contractació servei tècnic per redacció es-
tudi respecte el servei d’abastament d’ai-
gua – Exp. 2018/1232 
ACORD: Contractar la redacció d’un estudi 
per valorar la situació actual i determinar 
la viabilitat de la unificació de la prestació 
del servei municipal d’abastament d’aigua 
potable a Sils, a PW ADVISORY & CAPI-
TAL SERVICES SL per un import total de 
13.915 € (IVA inclòs), a entregar com a 
data màxima, l’estudi a realitzar, el 15 de 
setembre de 2018.

Acceptació subvenció per a publicacions 
d’interès local – Exp. 2018/368 ACORD: 
Acceptar la subvenció de 1.866 € concedi-
da per la Diputació de Girona per la publi-
cació del llibre El futbol a Sils, amb número 
d’expedient 2018/5126 i amb un percentat-
ge subvencionable del 20’84%.

Aprovació definitiva modificació puntual 
projecte d’urbanització sector industrial 
T-500 Puratos – Exp. 2016/1603 ACORD: 
Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del projecte d’urbanització que afec-
ta l’àmbit d’actuació del sector industrial 
T-500.

JGL extraordinària núm. 16/2018 
(6/8/2018)

Contractació classes de reforç socioe-
ducatiu per l’escola Els Estanys – Exp. 
2018/1395 ACORD: Contractar la realitza-
ció de classes de reforç socioeducatiu per 
l’escola Els Estanys, a raó de 5 hores a la 
setmana del mes d’octubre de 2018 al mes 
de maig de 2019, a JOAN COLLS LLOBET 
per un import de 3.840 € exempts d’IVA 
i l’adquisició del material/jocs educatius, 
descrits en la proposta del servei, a CON-
SOL MARQUES GOU, per import de 220,10 
€ IVA inclòs, a entregar com a data màxima 
el 15 de setembre de 2018. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació  
pressupostària Import

2018 07 326 22706 3.840,00 €

2018 04 323 21201 220,10 €

Adquisició d’un tapis pel pavelló per gim-
nàstica rítmica – Exp. 2018/1361 ACORD: 
Contractar l’adquisició d’un tapis de pel-
fa de 14x14m pel pavelló municipal, a 
ALFOMBRAS NELO, SLU per import de 
2.812,46 € (IVA inclòs), el qual haurà de 
ser entregat en un termini màxim d’1 mes 
a comptar des de l’endemà de la notificació 
de l’adjudicació.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació  
pressupostària Import

2018 03 341 62501 2.812,46 €

Aprovació “Memòria valorada millora en la 
carretera C-63 al terme municipal de Sils” 
– Exp. 2015/1832 ACORD: Aprovar la “Me-
mòria valorada millores en la carretera C-63 
al terme municipal de Sils”.
Segon.- Demanar al Servei Territorial de 
Carreteres a Girona, un informe relatiu a les 
actuacions que es descriuen en l’esmentat 
projecte i s’iniciïn els tràmits pertinents per 
executar o portar a terme les mesures que 
en aquest es detallen.

Aprovació conveni de col·laboració per la 
utilització del camp de futbol amb el Club 
de Futbol Sils – Exp. 2018/1204 
ACORD: Aprovar el Conveni de col·laboració 
per a la utilització del camp de futbol amb 
el Club de Futbol Sils per a la gestió de les 
instal·lacions de camp de futbol municipal.

Aprovació projecte d’obres Pg. Sts. Cosme 
i Damià – Exp. 2018/1328 ACORD: Aprovar 
inicialment el projecte d’obres per l’arranja-
ment i adequació del Passeig Sts. Cosme i 
Damià. 

Oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2018 – PG 2018/251 
ACORD: Procedir a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’aquest ajuntament per a 
l’any 2018, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’Administració General:

Designació plaça Núm. Nivell  
Titulació Sistema Selecció

Subescala administrativa

Administratiu/iva de gestió
1 C1 1 Promoció interna – concurs oposició 

PERSONAL LABORAL

Designació plaça Núm. Nivell  
Titulació Sistema Selecció

Personal d’oficis no qualificat:

Ajudant de jardineria – peó (Re-
lació de llocs de treball: Oficial de 
la brigada d’obres i serveis

1 AP Concurs oposició lliure
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JGL ordinària núm. 17/2018 (3/9/2018)

Contractació en practiques de persones joves de Garantia Juvenil – Exp. 2018/1529
ACORD: Sol·licitar la subvenció per la contractació en pràctiques de persones joves bene-
ficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
pel següents llocs de treball:

Tipus Número Departament/Zona de Treball

Auxiliar administratiu 1 Cultura i Joventut

Auxiliar administratiu 1 Secretaria

Auxiliar administratiu 1 Intervenció

ACORDS MUNICIPALS

dències de l’Ajuntament de Sils, a la FUN-
DACIÓ SER.GI, per un import de 3.266 € 
exempts d’IVA, que es durà a terme del 10 
de setembre de 2018 a 31 de desembre de 
2018. 

Aprovació projecte d’obres construcció 
magatzem al Passeig de la Sardana – Exp. 
2018/1456
ACORD: Aprovar inicialment el projecte 
d’obres per la construcció d’un espai d’em-
magatzematge al Passeig de la Sardana. 

Licitació per la contractació del servei aliè 
de prevenció de riscos laborals
ACORD: Aprovar l’expedient de contracta-
ció, mitjançant procediment obert, tramita-
ció ordinària, pel servei aliè de prevenció de 
riscos laborals, convocant la seva licitació.

Ple ordinari núm. 3 (22/3/2018)

Moció d’ERC-AM, ICV i IDS: reclamar a la 
Generalitat abonament deute pendent llar 
d’infants – Exp. 2018/528
ACORD: Dur a terme les accions necessàri-
es per tal de procedir al càlcul dels imports 
pendents per part de la Generalitat de Ca-
talunya a l’Ajuntament de Sils per aquest 
concepte més els interessos de demora 
generats durant aquests anys. 
Instar al Govern de la Generalitat de Catalu-
nya que d’acord amb l’escrit de la sentència 
del TSJC retorni el deute contret, que resul-
ta dels càlculs del punt primer, i pendent 
d’abonar per la gestió del servei de les llars 
d’infants a aquest municipi. 
En el cas que la Generalitat de Catalunya 
no doni resposta satisfactòria al pagament 
dels imports pendents sol·licitats en el punt 
segon, en el termini de tres mesos següents 
a la sol·licitud, procediu a l’inici de les perti-
nents accions judicials per tal de recuperar 
aquests imports. 

Moció d’ERC, ICV i IDS: urgent arranjament 
de la GI-555 – Exp. 2018/529
ACORD: Demanar a la Generalitat de Ca-
talunya l’execució de les obres de “Condi-
cionament GI-555. PK 0+000 al 13+200. 
Sils-Massanes”, i que de forma urgent i pri-
oritària s’executi una primera fase, entre el 

Sol·licitud prestació serveis gratuïts a la 
Diputació de Girona per actuacions de ges-
tió PEIN Estanys de Sils – Exp. 2018/1360
ACORD: Sol·licitar a la Diputació de Girona 
en el marc del “Pla de serveis d’assistència 
en matèria de conservació del patrimoni 
natural del servei de medi ambient de la 
Diputació de Girona”, per poder organitzar 
i portar a terme adequadament les actuaci-
ons prioritàries de gestió del PEIN de l’Es-
tany de Sils durant aquest any, els següents 
serveis:
Línia 1. Coordinació de sessions formatives 
per al control i/o eradicació de flora exòtica 
invasora per a tècnics i brigades d’ajunta-
ments i de consorcis gestors d’espais d’in-
terès naturals.
Línia 2. Redacció de memòries valorades 
i/o projectes executius per ajuntaments, 
adreçades a la conservació d’elements pri-
oritaris del patrimoni natural municipal (tà-
xons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins 
espais compresos en el PEIN I/O Xarxa 
Natura 2000.

Aprovació despeses Aula de Música de 
Sils, curs 2018-2019 – Exp. 2018/1525
ACORD: Aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vidreres 
i l’Ajuntament de Sils per a la creació i posta 
en funcionament de l’aulari de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Vidreres a la població 
de Sils.
Aprovar la despesa pel servei docent de 
l’Escola Municipal de Música de Sils pel 
curs 2018/2019, d’acord amb l’establert als 
informes i quadres inclosos a l’expedient, a 
l’AJUNTAMENT DE VIDRERES, per un im-
port total de 27.533’38 €, corresponent al 
període d’octubre de 2018 a juny de 2019.

Contractació d’un servei d’assessorament 
per la intervenció en matèria d’habitatge a 
Sils – Exp. 2018/1482
ACORD: Justificar la celebració del contrac-
te pels següents motius: 
Que al municipi de Sils hi ha famílies amb 
una situació de vulnerabilitat econòmica i 
social que pot donar a lloc a l’exclusió resi-
dencial d’aquestes i l’Ajuntament no dispo-
sa d’habitatges en propietat que es puguin 
destinar a lloguer social, motiu pel qual 
es necessari conèixer la situació del parc 
d’habitatges buits del municipi i crear, si 
s’escau, una borsa d’habitatges de lloguer 
social, per tal de poder donar una solució 
a aquelles famílies amb exclusió residen-
cial, essent necessari per arribar aquesta 
solució la realització d’un estudi, diagnosi i 
mobilització del parc d’habitatges buits del 
municipi de Sils i posterior acompanyament 
a les famílies en situació d’exclusió residen-
cial, si s’escau; que l’Ajuntament de Sils pel 
seu volum de treball i la manca de recursos 
humans especialitzats en aquest tema, no 
pot realitzar aquesta actuació essent ne-
cessària la contractació d’un servei especi-
alitzat, quedant acreditat que la contracta-
ció d’un estudi, diagnosi i mobilització del 
parc d’habitatges buits del municipi de Sils 
i posterior acompanyament a les famílies en 
situació d’exclusió residencial, mitjançant 
un contracte de serveis és la forma més 
idònia i eficient de dur a terme les finalitats 
de l’Ajuntament.
Contractar el servei especialitzat per rea-
litzar un estudi, diagnosi i mobilització del 
parc d’habitatges buits del municipi de Sils 
i posterior acompanyament a les famílies 
en situació d’exclusió residencial, a raó de 
7,5h/setmanals presencials a les depen-
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tram que discórrer entre l’A-2 i l’encreuament de la GI-555 amb la C-63, per motius de 
seguretat i atès l’alt índex d’accidentalitat. 
Demanar el recolzament d’aquesta iniciativa al Consell Comarcal de la Selva i a l’Ajunta-
ment de Riudarenes.

Ple ordinari núm. 4 (31/5/2018)

Aprovació inicial ordenança municipal de prevenció de la prostitució – Pg Am 2018/483 
ACORD: Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de prevenció de la prosti-
tució.

Aprovació projecte executiu millora eficiència energètica enllumenat públic de Sils – Exp. 
2016/577
ACORD: Aprovar inicialment el projecte executiu de la millora energètica de l’enllumenat 
públic de Sils, elaborat per la Diputació de Girona. 

Aprovació modificació pressupostària expedient 2/2018 amb càrrec a una part del roma-
nent de tresoreria de l’exercici 2017 – PG 2018/575 - General: 2018/840.
ACORD:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses

Aplicació  
pressupostària Descripció Consignació  

inicial
Crèdit  

extraordinari Total

2018 03 341 62501
Lavabos aire lliure  
Petanca

0,00 4.000,00 4.000,00

2018 08 1723 46500
Assistència tècnica  
Estanys

0,00 7.905,60 7.905,60

TOTAL DESPESES 0,00 11.905,60 11.905,60

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses

Aplicació  
pressupostària Descripció Consignació  

inicial
Suplement  

de crèdit Total

2018 11 924 64000 Participació ciutadana 7.100,00 1.573,00 8.673,00

2018 15 1533 60902 Porxo de Les Comes 18.000,00 3.780,00 21.780,00

2018 05 334 22602 Publicitat i propaganda 29.323,32 9.000,00 38.323,32

2018 16 338 48000 Subvenció CEE 172.570,00 500,00 173.070,00

2018 15 1533 60903 Plaça de l’Euro 85.000,00 20.415,28 105.415,28

 2018 02 920 64000 Redacció de projectes 4.000,00 11.000,00 15.000,00

2018 15 1531 76200
A Ajuntaments:  
Maçanet de la Selva

5.596,07 420,78 6.016,85

TOTAL DESPESES 321.589,39 46.689,06 368.278,45

TOTALS DESPESES 321.589,39 58.594,66 380.184,05

Ple ordinari núm. 5 (19/7/2018)

Nomenament dels jutge de pau titular i 
suplent – Exp. 2018/922 ACORD: Desig-
nar a Dolors Turón Güibas, amb DNI .../..., 
domiciliada a Sils, qui disposa del títol de 
magisteri, de professió mestra jubilada, 
com a Jutge de Pau titular i a Juan Carlos 
Blázquez Ramos, amb DNI .../..., domiciliat 
a Sils, que disposa de la titulació correspo-
nent a batxillerat elemental, com a Jutge de 
Pau substitut.

Ple extraordinari núm. 6 (6/9/2018)

Sol·licitud de recepció obres urbanització 
King Park ACORD: Acceptar la recepció 
parcial de la urbanització de la Urbanització 
“King Park” de Sils, a saber de la vialitat, 
duta a terme per la Junta de Compensació 
de la Urbanització “King Park” de Sils, tal 
com es va sol·licitar en data 4 de juliol de 
2018, amb els següents condicionants:
Respecte les voreres que resten pendents 
d’executar, l’Ajuntament de Sils no proce-
dirà a subrogar-se en la posició de la Junta 
de Compensació de la Urbanització “King 
Park” de Sils fins que dita Junta de Com-
pensació no es dissolgui, essent obligació 
de la Junta de Compensació el seguiment i 
execució de les voreres pendents d’execu-
ció fins a la seva dissolució.
Caldrà procedir, per part de la Junta de 
Compensació de la urbanització “King 
Park” de Sils, a la presentació i execució 
del projecte definitiu de canalització de la 
Riera de Can Pedré, per tal de poder dur a 
terme la recepció definitiva de la totalitat de 
les obres d’urbanització de la Urbanització 
King Park.
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Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de 
prevenció de la prostitució 

General 2018/483 

Identificació de l’expedient: Aprovació ordenança municipal 
de prevencio de la prostitucio

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini 
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a defini-
tiu l’Acord plenari inicial aprovatori de l’Ordenança municipal 
de prevenció de la prostitució, el text íntegre de la qual es fa 
públic, per al seu general coneixement i en compliment del 
previst en l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 65 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny.

Ordenança de prevenció de la prostitució 

EXPOSICIÓ MOTIUS

Tradicionalment, les normes que han regulat la prostitució ho 
han fet des de la perspectiva de sancionar tant a les persones 
que ofereixen serveis sexuals com a les que compren aquest 
tipus de servei. És evident que aquest tipus de regulació no ha 
solucionat el problema. Les normes més recents i que són les 
que han tingut més èxit en la lluita contra la prostitució són les 
que han considerat aquesta com un aspecte de la violència 
exercida per la persona que paga per l’obtenció de serveis se-
xuals, ja que constitueix un problema social significant que no 
únicament perjudica la persona que és prostituïda sinó tam-
bé la societat. Les normes més recents estableixen que les 
víctimes de la prostitució no pateixin repercussions legals en 
considerar important motivar les persones prostituïdes perquè 
surtin d’aquest estat sense que això impliqui el risc de patir 
conseqüències punitives, ja que consideren a les persones 
prostituïdes més fràgils i explotades tant pels seus proxenetes 
com pels que compren els serveis sexuals. El missatge que 
han volgut transmetre les normes més actuals i amb més èxit 
sobre la matèria és que es considera la prostitució com una 
forma greu d’opressió i que els oprimits no han de patir cap 
culpa. Els principis exposats més amunt són el que inspiren 
el contingut d’aquesta ordenança i donen compliment a les 
resolucions del plenari d’aquest ajuntament del 6 de maig de 
2010 i el 28 de novembre de 2013.

Article 1. Es prohibeix l’intent de compra o la compra de ser-
veis sexuals a l’espai públic. 

Article 2. Els agents de l’autoritat es limitaran a recordar a qui 
realitzi la conducta descrita en l’article 1 que està prohibida 
per aquesta Ordenança amb l’advertiment que si es reitera 
s’iniciarà el procediment administratiu sancionador.

Article 3. La conducta descrita a l’article 1 tindrà la conside-
ració de falta molt greu i serà sancionable amb multa d’entre 
1.500,00 i 3.000,00 euros. 

Article 4. L’Ajuntament prestarà informació i ajut a totes aque-
lles persones que exerceixin la prostitució al municipi i vulguin 
abandonar el seu exercici.”

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats l’article 53 i 54 de l’ordenança de convivència 
ciutadana i activitats a la via pública, així com les normes de 
rang igual o inferior a tot el que s’oposin, contradiguin o resultin 
incompatibles amb els continguts de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la seva pu-
blicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, segons 
estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i continu-
arà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-admi-
nistratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà a la publicació del present anuncio, 
de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Sils, 19 de setembre de 2018 

Martí Nogué Selva 
Alcalde 

EDICTE

ACORDS MUNICIPALS
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NO VULL SENTIR-ME  
SEGURA, SINÓ LLIURE

Quantes vegades hem vist 
o sentit fets semblats que 
passaven a d’altres llocs 

sense ni tant sols imaginar-nos que res 
semblant pogués passar a Sils un altre cop, 
un municipi petit on gairebé tothom ens co-
neixem.
El passat 31 d’agost la notícia de la troballa 
del cos de la Carme va caure amb tremen-
da contundència, aquest tràgic succés no 
feia més que posar punt i final a una sospita 
que anava creixent i agafant pes dia rere 
dia sobretot pels més propers a la Carme 
que la coneixien i no es podien creure el 
que sentien.
Esperant la conclusió de la investigació que 
s’està duent a terme, en el moment que es-
tem fent aquest escrit, i que pugui esclarir 
aquest tràgic fet no podem dir, tot i que s’ha 
de ser correcte quan parlem, que no sentim 
ràbia per aquest succés i que no sentim la 
necessitat de trobar l’autoria i el motiu i que 
es faci justícia si fos el cas.
També es desprèn tant en aquest cas com 
en el de fa uns anys el dubte de si hi ha-

via una amenaça prèvia, si s’hagués pogut 
evitar, si s’hagués pogut ajudar-les ni tant 
sols...
Vivim uns moments convulsos on fets sem-
blats i amb un rerefons de violència consta-
tat fan créixer les xifres anuals de víctimes. 
Sempre es parla de canviar els models, els 
rols, de fomentar una educació que afa-
voreixi una societat més equitativa.... però 
mentrestant, què? Què podem fer fins que 
les noves generacions no canviïn aquesta 
societat i eradiquin qualsevol tipus de vio-
lència o desigualtat?
Des de l’equip de govern volem recordar 
que des del principi hem treballat en políti-
ques d’igualtat i que l’agost del 2017 es va 
signar un conveni amb el Consell comarcal 
de La Selva per tal d’oferir els serveis del 
SIAD quinzenalment al nostre municipi, una 
eina per a ajudar la dona davant situacions 
de desigualtat i de violència de gènere.
El SIAD és un servei específic adreçat a 
les dones i un espai de relació, que ofereix 
informació, orientació i assessorament ju-
rídic i psicològic des d’una perspectiva de 
gènere i facilita l’accés als recursos locals, 
especialment en aspectes relacionats amb 
la violència masclista. 

Treballa en col·laboració amb diferents ser-
veis per promoure la igualtat, impulsa la 
participació de les dones a la vida pública 
municipal i contribueix que totes les dones 
puguin millorar en autonomia i condicions 
de vida. 
Per a sol·licitar aquest servei cal demanar 
cita prèvia amb l’assistent social que serà 
l’encarregat de realitzar la derivació corres-
ponent.
També volem recordar que hi ha una altra 
eina, el telèfon d’emergència davant situa-
cions de violència de gènere, el 900 900 
120.
Davant qualsevol indici són dos eines que 
tenim a l’abast, no dubtem en fer-les servir.
Esperem que algun dia aquesta progressió 
de violència es pugui revertir, mentrestant 
fem servir les eines que tinguem a l’abast 
amb la vista posada en el futur i en el desig 
d’assolir aquest objectiu: No vull sentir-me 
segura, sinó lliure.

AL TEU COSTAT!
Independentsdesils@gmail.com

Fa un any.

Presos polítics o polítics presos. Tant se val. 
Imputacions falses i presó injusta. 

Només ments obtuses no ho veuen així.

En el nostre record fins a la seva llibertat.

PDECAT. SILS.
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Estimats/des silencs/ques.
Des d’ERC Sils, ens dirigim un anys més a 
tothom, per complir amb la nostre obligació 
d’informar de la tasca feta durant aquesta 
legislatura.
Tot i sent una força en minoria hem acon-
seguit certes fites que han aconseguit la 
millora del nostre poble.
No farem un llistat de mostres, això seria 
com posar-nos “medalles” que des del 
nostre punt de vista no ens pertoquen, per-
toquen a les persones que vivim i lluitem 
cada dia per fer un poble millor.
El treball ha estat sempre a favor i no en 
contra, tot i les crítiques rebudes per altres 
formacions, tenim clar que la separació en-
tre, gestió municipal i política nacional, ha 
de ser sempre clara i evident. 
Estem convençuts que Sils és una pobla-
ció amb un potencial enorme, i que encara 
no s’ha explotat del tot, creiem que hem de 
convidar i facilitar a la ciutadania a sentir 
i gaudir del seu poble. Estem preparant 

projectes altament realistes i dins de les 
nostres possibilitats per tal de que tots i 
totes ens sentim orgullosos de pertànyer 
a aquest punt de la comarca de La Selva 
on es creuen tots el camins, i volem con-
vidar-vos a tots/es a donar recolzament a 
les noves iniciatives que promourem des 
d’ERC Sils.
Ja no volem ser un poble dormitori, la po-
tenciació del producte de proximitat, l’ajut i 
recolzament a les emprenedores i empre-
nedors tant de negocis com d’activitats, 
l’ajut social a les persones que ho neces-
sitin, i el llançament d’activitats públiques.
Per poder dur a terme el nostre somni ne-
cessitem no arrossegar remors i tenir un 
posicionament de força per tal de poder 
anar més lluny.
Agraïm a tots i a totes els comentaris, apor-
tacions, idees i crítiques que ens heu fet ar-
ribar, us convidem a no deixar de fer aquest 
ajut, doncs només així podem aplicar la 
gestió municipal més propera al poble.

Fem també una crida a tots els altres repre-
sentats al nostre consistori, les millores per 
les nostres ciutadanes i ciutadans, no ente-
nen de sigles, entenen de feina i recursos, 
i al igual que nosaltres us convidem a que 
aquesta màxima la prengueu com a norma, 
doncs no gestionem per els nostres partits, 
si no per les persones que depenen direc-
tament de les decisions que prenem.
No ens podem oblidar els nostres polítics 
i polítiques exiliades o empresonades, per 
les forces opressives i feixistes de l’estat 
espanyol. Ens neguem a acceptar que la 
llibertat d’expressió, el dret d’autodetermi-
nació i el dret a manifestació siguin coartats 
sota cap concepte.
La república no és una opció, és una obli-
gació.

ERC SILS
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SILS EN COMÚ 

A Sils iniciem el curs amb la constitució de 
l’assemblea de Sils en Comú. L’assemblea 
local l’hem promogut un grup plural de 
veïns i veïnes del poble, que provenim de 
diferents espais polítics, d’Iniciativa per Ca-
talunya, d’ Esquerra Unida i Alternativa, de 
Podem i d’altres sense cap filiació política 
prèvia.
El grup promotor ha estat ratificat per la 
direcció nacional de Catalunya en Comú 
i som la Cristina Simó Alcaraz, en Javier 
Balcells Salgado, en Marçal Royes Simó, la 
Juana Espinosa Ruiz i l’Albert Miralles Güell 
com a Coordinador.
Us informem que tenim prevista la presen-
tació pública de Sils en Comú en les pròxi-
mes setmanes.

La constitució de Sils en Comú és compa-
tible amb la continuïtat del treball del grup 
municipal ICV-EUiA, i de fet treballarem 
plegats en la politica municipal de Sils el 
que resta de legislatura. El nou grup polític 
silenc té l’objectiu de ser força determinant 
en la política i en el govern local de Sils.
Posarem en marxa un grup de treball per 
la confecció del programa per les properes 
eleccions municipals del maig del 2019. Us 
convidem a participar, ens podeu trobar en 
el correu electrònic:
silsencomu@gmail.com 
Us hi esperem!!
Quedem a la vostra disposició.

ALBERT MIRALLES GÜELL
Grup municipal ICV-EUiA

mailto:silsencomu@gmail.com
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• Cementiri: tasques de manteniment i pin-
tura, reparació tanca 

• Pista coberta: Instal·lació d’una xarxa 
per a evitar que les pilotes puguin anar 
a l’exterior

• Reparació camins i carrers: camí Can 
Gurí i Can Marcó, C/ St.Jord

• Mobiliari urbà: reparació de bancs, pape-
reres i senyalització intineraris

MALLORQUINES

• C/Josep Pla: Reparació de la vorera

• Camp de Futbol: pintar l’equipament es-
portiu i grades i retolació dels diferents 
espais

VALLCANERA/LESCOMES

• Anivellament de les zones verdes 

KING PARK
• Senyalització: Instal·lació al C/ Cerdenya 

d’un senyal de prohibició de circulació als 
camions

ACTUACIONS MUNICIPALS

ACTUACIONS MUNICIPALS
SILS

• Posada a punt dels centres educatius: 
pintar aules, armaris i zona lliure de fum, 
moure mobiliari, arreglar els patis i zones 
perimetrals, tasques de manteniment.
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L’APP MUNICIPAL,  
UNA NOVA EINA DE COMUNICACIÓ  
AMB L’ADMINISTRACIÓ
Una de les prioritats de l’Ajuntament és la 
comunicació amb els ciutadans. Avui en 
dia la comunicació evoluciona ràpidament 
abandonant el suport en paper per a fer ser-
vir d’altres mitjans més tecnològics, propers i 
que es puguin consultar en tot moment. 

En aquest sentit i amb la voluntat de tor-
nar a donar un pas més en la fluïdesa pel 
que fa a la comunicació entre la ciutadania i 
l’administració, des de setembre el municipi 
de Sils disposa d’una app municipal d’infor-
mació i intercanvi bidireccional.

Aquest nou canal de comunicació perme-
trà al ciutadà rebre informació relativa a 
activitats, esdeveniments i notícies del mu-
nicipi, alhora que també li permetrà parti-
cipar de forma activa en les propostes de 
millores, registrant les incidències que pu-
gui advertir a l’espai públic, així com també 
a través de la canalització de propostes i de 
suggeriments.

Aquesta aplicació de mòbil permet, a través 
de les diferents funcions, consultar l’agenda 
d’activitats, notícies, llocs d’interès, telèfons 
i rutes del municipi, on dinar i allotjar-se en-
tre d’altres.

El caràcter bidireccional de l’aplicació per-
met que el ciutadà sigui part activa del muni-
cipi registrant possibles incidències de la via 
pública, així com proposant suggeriments 
de temàtica diversa. Pretén ser una eina útil 

més per a participar activament, posant de 
relleu la proximitat amb l’Ajuntament en es-
tablir-s’hi una comunicació constant, alhora 
que s’agilitza la gestió d’incidències i d’altres 
tràmits que arriben diàriament. En aquest 
sentit, amb la funció “l’Ajuntament t’escolta” 
es podrà fer una fotografia de la incidència, 
situar-la en el mapa i fer un seguiment fins a 
la seva resolució.

Altres funcions que contempla l’aplicació 
és l’e-tram”. D’aquesta manera hom pot 
fer d’altres gestions amb l’administració en 
qualsevol horari sense necessitat de perso-
nar-se a l’Ajuntament.

L’aplicació està disponible tant per a An-
droid com per a Iphone i es pot descarre-
gar de manera gratuïta a les plataformes 
corresponents.

Hi ha més plataformes de comunicació?

• Paper: 
- Agenda mensual, disponible al Centre 

Cívic
- Cartells d’activitats als plafons informa-

ció edificis municipals, tòtems, etc. 
• Panell lluminós: es poden consultar les 

activitats més rellevants
• Web municipal
• Servei newsletter, es pot activar des de 

la web municipal per a rebre a través de 
correu electrònic la informació municipal

• Sils Activa: des de la web municipal es 
pot fer arribar a través del servei de mis-
satgeria de Sils Activa incidències a la via 
pública, així com suggeriments. 

• Xarxes socials: Facebook, Twitter, Tele-
gram i Instagram
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Al llarg d’aquest any s’han efectuat dife-
rents millores al camp de futbol municipal 
que han estat executades en vàries fases.

La primera de les fases, realitzada abans de 
Setmana Santa va consistir en:

• Habilitació de 2 zones d’entrenament 
amb gespa artificial per als més petits, 
que també pot servir com a zona d’escal-
fament prèvia als partits i així descarregar 
l’ús del camp de futbol.

• Canvi de portelles d’accés als diferents 
espais per a l’ús d’entrenadors, jugadors 
i àrbitre.

• Instal·lació de pilones exteriors que deli-
miten la zona d’accés a la plaça.

Aprofitant el període de vacances de l’acti-
vitat esportiva, s’ha procedit a:

• Pintar la façana de l’equipament espor-
tiu i lavabos exteriors, vestidors, vestíbul 
i la sala polivalent. En aquesta actuació 
la Brigada Jove ha col·laborat pintant les 
grades amb el color corporatiu de l’entitat 
i també ha envernissat les tanques.

Ja per últim, la darrera de les intervencions 
s’ha realitzat abans de l’inici de la tempo-
rada amb la retolació dels espais interiors i 
exteriors de l’equipament.

ARRANJAMENTS AL CAMP DE FUTBOL
Durant els propers mesos es preveu conti-
nuar efectuant reformes atenent al creixe-
ment i necessitats del club. En aquest sentit 
es portaran a terme les següents accions:

• Ampliar la zona d’escalfament.

• Construcció d’un magatzem amb una ter-
rassa a l’alçada del camp.

• Renovació de la gespa artificial a través 
de diferents subvencions de la Diputació 
de Girona.
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RECONEIXEMENT  
A LA PROMOCIÓ DEL BÀSQUET

EUROVELO 8,  
RUTA DEL MEDITERRANI

El passat més de juny la representació ter-
ritorial de la Federació Catalana de Bàsquet 
va lliurar els guardons Bàsquet Net als dife-
rents Ajuntaments de les comarques gironi-
nes que imparteixen aquest esport.

En aquest sentit l’Ajuntament de Sils va re-
bre el reconeixement de la Federació per 
la seva tasca en la promoció del bàsquet 
al municipi a través de la participació del 
Campionat Mundial MIC basketball i pel 
manteniment de les infraestructures neces-
sàries perquè entitats, clubs o escoles de 
bàsquet puguin desenvolupar la pràctica 
d’aquest esport.

Des del mes de juliol l’Itinerari Eurovelo 8 
(la ruta del Mediterrani) està senyalitzat en 
el seu tram al municipi de Sils. 

L’ EuroVelo és una xarxa de 15 rutes ciclis-
tes de llarga distància que connecten tot el 
continent europeu.

Concretament, Eurovelo 8, la Ruta del Me-
diterrani connectarà Xipre amb la província 
de Cadis a través de gairebé 6.000km des-
cobrint el patrimoni cultural i natural dels 
11 països per on transcorre l’ itinerari.

El tram que s’ha desenvolupat actualment 
unirà Sant Feliu de Guíxols amb Sils. Es pot 
arribar fins a Sant Feliu des de La Jonque-
ra aprofitant el traçat de la Pirinexus. Sils 
serà final provisional de recorregut a les 
Comarques Gironines fins que es reiniciï la 
connexió amb Hostalric, direcció a Cadis en 
diferents trams.
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CER  
COLÒNIES DE GATS CONTROLADES
En què consisteix el mètode C.E.R. 
(Captura-Esterilització-Retorn)

El procediment CER, Captura-Esterilització-
Retorn (en anglès TNR, Trap-neuter-Re-
turn), implica atrapar tots o la majoria dels 
gats d’una colònia, esterilitzar-los i retor-
nar-los al seu territori marcats amb un tall a 
l’orella per identificar-los com estèrils. Però 
a més d’això, el mètode C.E.R. és molt més. 
Tots els gats són censats i es registren en 
una base de dades per al seu seguiment 
individual. Se’ls proveeix d’aliment i aigua 
neta diàriament. Sempre que sigui neces-
sari, se’ls faciliten tractaments veterinaris, 
se’ls desparasita i administra els medica-
ments que necessitin. Els gats prou joves 
perquè socialitzin, així com els gats adults 
amistosos, s’ofereixen en adopció.

El procés C.E.R. no acaba una vegada que 
els gats s’esterilitzen i deixen anar, la su-
pervisió a llarg termini de la colònia és vital. 
Cal controlar dia a dia l’estat general de tots 
els individus que componen la colònia, així 
com la incorporació de nous individus a la 
mateixa per poder seguir aplicant el mètode 
C.E.R. de manera contínua.

Control de les colònies de gats

L’Ajuntament vol aplicar un model de co-
lònies controlades de gats que permeti la 
presència d’aquests animals a la vila i, alho-
ra, disminueixi els problemes de sobre po-
blació i garanteixi una integració adequada 
a la realitat urbana.

El model C.E.R. és l’única intervenció que 
permet eliminar les molèsties produïdes per 
les colònies de gats (orins, baralles, miols 
en períodes de zel). També redueix els ris-
cos sanitaris, tant per als animals mateixos 
com per als veïns, gràcies al sanejament de 
l’espai on habiten, alhora que evita una so-
bre població i millora la qualitat de vida dels 
animals i de la ciutadania que hi conviu.

Què cal fer com a ciutadans?

La finalitat de la creació d’aquestes colònies 
de gats és tenir-los controlats en un punt 
concret. Per això és molt important que 
ningú no els alimenti fora de les zones con-
trolades, de manera que els animals s’acos-
tumin a menjar pinso sec en els punts d’ali-
mentació establerts.

Necessitem persones voluntàries per 
posar en marxa les colònies. 

Tot el treball associat al mètode C.E.R. 
(Captura, alimentació, neteja de les zones, 
censos, atenció, ...) és realitzat per perso-
nes voluntàries.

Si vols fer-te voluntari contacta amb l’ajun-
tament
Telf. 972 16 80 00
ajuntament@sils.cat

ASSOCIACIÓ ELS FELINS DE SILS

mailto:ajuntament@sils.cat
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BRIGADA JOVE
Un estiu més s’ha dut a terme a Sils la Bri-
gada Jove, que consisteix en  un projecte 
educatiu i laboral que permet als joves po-
der tenir un primer contacte amb el món 
del treball durant els mesos d’estiu.

L’objectiu d’aquest programa és  oferir als 
joves una primera feina per tal que puguin 
adquirir competències professionals i obrir-
se camí en el món laboral. Es contracten jo-
ves entre 16 i 24 anys perquè desenvolupin 
diverses tasques, segons les necessitats 
del municipi: feines administratives, tas-
ques de manteniment d’espais municipals, 
d’atenció al públic… 

El projecte Brigada Jove consta de dues 
parts complementàries: per una banda 
el desenvolupament de les  tasques labo-
rals en un entorn tutoritzat  (mitjançant un 
contracte laboral) i, per altra banda, la part 
educativa, que inclou una formació trans-
versal per tal d’afavorir l’adquisició de com-
petències i habilitats per a la vida, i una 
formació en riscos laborals. En les sessions 
de formació es donen eines per a facilitar 
el procés de recerca de feina (quin és el 
meu objectiu professional, com fer un CV, 
on buscar feina, com superar una entrevis-
ta de treball…).

La Brigada Jove va adreçada a estudiants, 
amb la intenció que puguin percebre uns 
ingressos en període de vacances i s’iniciïn 
en el món laboral. Així mateix també es vol 
facilitar que el major nombre possible de jo-
ves de Sils pugui accedir a aquest projecte, 

per la qual cosa es prioritza l’accés de les 
persones que no hi han participat en edici-
ons anteriors.

L’Ajuntament de Sils ofereix quatre llocs de 
treball d’ajudant de dependències i de ser-
veis municipals (per a joves d’entre 16 i 17 
anys, amb un contracte d’un mes –juliol o 
agost– a temps parcial), deu llocs de treball 
de peó (per a joves d’entre 18 i 20 anys, 
amb un contracte d’un mes –juliol o agost– 
a temps complet) i dues places d’adminis-
tratiu (dirigides a joves de 21 a 24 anys, 
amb un contracte de 2 mesos de durada 
–juliol i agost– a temps complet).

Aquest 2018 es van presentar un total de 
43 sol·licituds de joves per participar en el 
projecte Brigada Jove i el procés de selec-
ció dels candidats es va fer, com és habi-
tual, per sorteig. Finalment, un total de 15 
joves han treballat aquest estiu a través de 
la Brigada Jove, realitzant tasques com ara 

el servei de bibliopiscina, suport a la bi-
blioteca, suport al Centre Cívic, suport als 
centres educatius, tasques de neteja, jardi-
neria, pintura i manteniment, etc.

Aquest és un projecte que es du a terme a 
diversos municipis de la comarca. Enguany, 
la Brigada Jove s’ha realitzat a 14 poblaci-
ons de la Selva: Breda, Brunyola, Caldes de 
Malavella, la Cellera de Ter, Hostalric, Sant 
Hilari de Sacalm, Sils, Riudarenes, Riu-
dellots, Sta. Coloma de Farners, Tossa de 
Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Hi ha partici-
pat més de 80 joves, en total. 

A l’avaluació del projecte, els participants 
destaquen que la Brigada Jove els ha do-
nat l’oportunitat de conèixer el món laboral, 
d’aprendre a treballar en equip, d’obtenir 
uns primers ingressos, d’adquirir habilitats 
professionals i de comptar amb experiència 
professional.
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El dilluns 3 de setembre a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament es van lliurar els premis al 
reconeixement a la continuïtat i rendiment 
acadèmic juvenil.

El premi atorgat consisteix en un diploma 
de record i en un ajut econòmic per tal que 
els joves puguin destinar-lo a sufragar des-
peses dels posteriors estudis.

Enguany el primer premi de la categoria de 
Batxillerat ha recaigut sobre l’Arnau Mas 
Pascual, el segon premi de la mateixa ca-
tegoria ha estat per a l’Alba Giol Carreño i el 
tercer premi ha quedat desert.

En la categoria de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà el primer premi ha estat per a Nil Rie-
ra Ramírez i tant el segon com el tercer han 
quedat deserts.

Cal recordar que tant en la categoria de Bat-
xillerat com de Cicle de Grau Mitjà aquests 
joves han hagut d’assolir una nota mitjana 
superior a 8.

Per a l’Ajuntament és una gran satisfacció 
poder fer aquest reconeixement a joves del 
municipi pels seus mèrits estudiantils i aca-
dèmics.

Moltes felicitats a tots tres!!!!

RECONEIXEMENT A LA CONTINUÏTAT  
I RENDIMENT ACADÈMIC JUVENIL
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Què és la grip?

La grip és una malaltia respiratòria vírica 
que s’encomana fàcilment d’una persona a 
una altra. A Catalunya arriba amb l’hivern, 
la majoria de les vegades a partir de la se-
gona quinzena de desembre, i s’incrementa 
habitualment durant les primeres setmanes 
de gener.

Produeix febre elevada, tos, mal de cap i 
malestar general. En la majoria de casos, 
les persones es recuperen en una o dues 
setmanes sense necessitat de rebre trac-
tament amb fàrmacs específics. Els anti-
biòtics no curen la grip. És molt important 
seguir unes bones pràctiques d’higiene.

 Les persones amb malalties greus, la gent 
gran i els infants molt petits són les que po-
den tenir més complicacions.

La vacuna de la grip

La millor manera de prevenir la grip és amb 
la vacunació.

Els virus gripals canvien contínuament i 
la vacuna es prepara per protegir contra 
els virus que arribaran aquell hivern. Per 
aquesta raó cal vacunar-se anualment i el 
seu efecte dura tot l’any. Cal tenir en comp-
te que protegeix contra la grip, però no con-
tra el refredat comú. 

Període ideal per vacunar-se: 

On vacunar-se

Les persones a les quals els està indicada 
la vacuna poden rebre-la gratuïtament al 
seu centre d’atenció primària de salut, , de-
manant visita amb el seu infermer/a.

Qui s’ha de vacunar?
• Persones de 60 anys d’edat o més.
• Dones embarassades.
• Persones amb malalties cròniques.· 
• Residents en centres per la gent gran o 

altres institucions.
• Persones amb obesitat.
• Cuidadors o convivents de persones que 

s’han de vacunar.
• Professionals de la salut o serveis essen-

cials per a la comunitat.

EAP SIVIMAR

GRIP 2018



20 QUADERN
de Sils 101

LA CUINA A SILS:  
CREU DE SANT JORDI 2018

ENTITATS

El passat 23 de juliol el  president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, va fer lliurament de la 
Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i 24 
entitats d’entre els quals vaig tenir la sort 
de ser-hi.

Ĺacte de lliurament de les Creus de Sant 
Jordi es va celebrar per primera vegada al 
Palau de la Música Catalana i va comptar 
amb la presència de tots els guardonats i 
una representació institucional encapçala-
da pel mateix president català, el president 
del Parlament, Roger Torrent; la consellera 
de Cultura, Laura Borràs, i diversos mem-
bres del Govern.

Una distinció anual que atorga la Generali-
tat de Catalunya a aquelles persones i en-
titats socials que “pels seus mèrits, hagin 
prestat serveis destacats a Catalunya en 
defensa de la seva identitat especialment 
en la vesant cívica i cultural”.

Es va lliurar la Creu de Sant Jordi: En reco-
neixement a la seva aportació per promoure 
i recuperar els plats i els valors patrimonials 
de la cuina tradicional i familiar. Fundador i 
coordinador del grup La Cuina a Sils, format 
per dones i homes d’aquesta població de la 
comarca de La Selva, ha publicat una sèrie 
de llibres en el seu àmbit, amb els quals 
ha obtingut, sobre tot a Italià, ressonància 
internacional.

Com podeu suposar, va ser un gran honor 
per a mi personalment, però un honor que 
no voldria deixar de compartir el guardó re-
collit amb tota la gent de La Cuina a Sils, 
amb els comerciants que ens hi ajuden, 
les empreses que hi col·laboren, les enti-
tats que ens fan costat i amb el poble en 
general.

I no ho voldria fer, perquè tots plegats heu 
estat per a mi una part important e impres-
cindible. La vostra ajuda, i la dels que ja no 
hi son, el vostre suport, i la vostra estima, 
m’ha permès i ens ha permès ser el que 
som, i ser reconeguts per la nostra trajectò-
ria social, gastronòmica i de país.

És, per aquest motiu, que vos demano que 
feu vostre també aquest guardó que em 
varen lliurar personalment, però que sense 
vosaltres no hagués estat possible d’acon-
seguir.

Gràcies i felicitats per a tothom!

XICU ANORO
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25 ANYS DE LA CUINA A SILS
El passat 22 de setembre va tenir lloc la fes-
ta dels 25 anys de La Cuina a Sils, que es 
va dur a terme a la Sala Cultural La Laguna 
a les 7 de la tarda.

Va ser organitzat per La Laguna Teatre, pels 
membres de La Cuina Jove de Sils i pels 
propis membres de col·lectiu popular La 
Cuina a Sils.

L’acte consistia a fer un homenatge a to-
tes les persones que formen part d’aquest 
popular, conegut i prestigiós grup de cuina 
tradicional local, que ha tingut com objec-
tiu principal des de els seus inicis el de 
preservar i difondre la cuina més tradici-
onal del país. 

L’acte resultant va ser a més de divertit  
–gràcies a La Laguna Teatre–, emocionant 
i enriquidor. Durant l’acte es van lliurar 
els premis a les cuineres i cuiners que fa 
deu anys que cuinen, als que fa quinze, 
vint i finalment als que fa vint-i-cinc anys 
que ho fan! Aquet darrer premi, va ser una 
sorpresa atès que era la primera vegada 
que s’atorgava i ningú no sabia de què es 
tractava: el premi consistia en un àlbum de 
fotos personals de cada un dels membres 
que fa 25 anys que van començar a cuinar 
amb el col·lectiu. En acabar el lliurament 
de premis a les cuineres i cuiners, es va 
lliurar una estatueta feta amb cartró-pe-
dra, rèplica del coordinador i fundador de 
l’entitat, Xicu Anoro.

Tots els premis van ser lliurats per perso-
natges del món de la premsa, i es va fer així 
perquè en acabar el lliuraments de premis, 
es va fer la presentació del llibre anomenat 
“25 anys de cuina i premsa”. Un llibre del 
qual són autors més de setanta periodis-
tes, que reprodueix en diversos idiomes i 
formats els articles que la feina singular de 
la Cuina a Sils ha anat suscitant al llarg del 
temps i al llarg de molt diverses geografi-
es, que pretén ser alhora un reconeixement 
a la tasca periodística que va contribuir a 
convertir les “cuineres de Sils” en un pro-
ducte mediàtic, i el reconeixement a la tra-
jectòria de l’entitat.

Les paraules de l’Alcalde Martí Nogué van 
ser les que van cloure l’acte. Seguidament, 
els assistents van gaudir-hi amb un sor-
prenent ball protagonitzat per alguns dels 
membres del col·lectiu. Més tard i fora del 
recinte les celebracions van continuar ja 

que els joves varen oferir tot un seguit de 
degustacions com ara: crema de carbassa, 
botifarra amb escalivada, coca de recap-
te, coca amb pernil, vichyssoise, xistorra, 
homes, salmó, anxoves, carpaccio, crema 
de pèsols, hamburgueses, etc, totes elles 
acompanyats de cava.

Posteriorment, es varen lliurar els llibres 
commemoratius als membres del col·lectiu.

Va ésser una festa d’aniversari que roman-
drà per molt de temps en la memòria de 
tots aquells que van ser-hi i que agrairem 
de tot cor a tots aquells que la van fer pos-
sible.

Aprofitem ara l’avinentesa per compartir-la 
amb tots els veïns i veïnes de Sils. 
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Es va recordar que continuava pendent la 
remodelació del nou local del C/ Girona 
destinat a acollir la seu central dels Jubilats 
i que l’Ajuntament de Sils hi ha destinat.

Es va informar dels berenars/ball, de la pos-
tura unilateral que va prendre el President 
de la Llar de Jubilats de Riudarenes, sr. Gel-
mà i que va decidir fer: tots els dissabtes, 
diumenges i festius, sense respectar l’acord 
produït des de fa anys per totes les Juntes 

de la Comarca de la Selva. Es va informar 
els assistents, que s’havia intentat fer un 
últim esforç, per tal de continuar allò que 
els nostres predecessors havien acordat i 
que s’havia respectat fins aleshores, anant 
a parlar amb l’alcalde de Riudarenes sr. Gi-
ronès per tal que fes de mediador. Tot i així, 
no es va poder aconseguir cap canvi.

Tot seguit es va celebrar el dinar anual 
de Germanor, que any rere any es va ce-
lebrant, amb una assistència de 270 co-
mensals. Després del dinar es va allargar 
la festa amb una sessió de ball i ens varem 
acomiadar tots plegats, en la confiança de 
retrobar-nos tots i més, la propera Assem-
blea anual.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS  
I PENSIONISTES DE SILS

El passat 13 de maig l’Associació de Jubi-
lats i Pensionistes de Sils va celebrar al Pa-
velló Municipal de Sils, l’Assemblea General 
anual per tal d’exposar el treball fet al llarg 
de l’any i l’estat de comptes i dels canvis 
produïts en el personal de la Junta. S’havi-
en de renovar els càrrecs de President, Tre-
sorera, Secretària i 4 vocals. Es va agrair la 
tasca feta per part de la Secretària Carme 
Gispert i del vocal Miquel Fradera que per 
motius personals, varen causar baixa. Es va 
demanar els assistents si algun soci volia 
presentar-se per suplir algun d’aquests càr-
recs. Llavors, la Junta va quedar constituïda 
de la següent manera:

President: Carlos Cordobés Choya
Vicepresident: Antonio Lorca Pastor
Tresorera: Petri Espada Sánchez
Secretària: Neus Gené Massuet

Vocals: 
Maria Asención Carrillo Muñoz
José Sánchez Cuadrado
Fernando Pérez Menor
Adoración Herrera Martín
Mercedes Cabezas Rodríguez
Lluís Roca Borrell
Concepció Plademunt Güell

ASSEMBLEA GENERAL 

ENTITATS

EXCURSIÓ DE JUNY
El passat 16 de juny a les 8 del matí, un 
grup de jubilats de Sils i rodalies, vàrem 
sortir d’excursió cap a Barcelona amb la 
intenció de gaudir-hi un molt bon dia.

La primera parada fou a Malgrat, on ens 
esperava un bon esmorzar de pa amb 
tomàquet i tot tipus d’embotit i formatge 
acompanyat de vi i cafè o infusió per a 
tothom.

Després de l’esmorzar vàrem reprendre 
la ruta fins arribar a Barcelona a les 
drassanes, on ens esperava el catamarà 
que ens va passejar per tota la costa fins 

arribar al port del Fòrum, gaudint de les 
vistes de la costa de Barcelona, Castell 
de Montjuic, Port esportiu, Hotel Wella... 
etc. El dia va ser esplèndid i el temps 
ens va acompanyar: sol, mar, germanor... 
què més es podia demanar? Doncs 
un bon dinar, ball i una tornada sense 
incidències i poder arribar a casa tots 
contents. Donant gràcies al cel, pel bon 
dia passat i en la confiança de retrobar-
nos en la propera excursió, confiant ser 
el mateixos i si cal, molts més!

Gràcies per acompanyar-nos!!
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ACTIVITATS PROGRAMADES  
CURS 2018/2019
Programació Club de Lectura “Llegir el 
teatre”: inscripcions obertes.

Llegir el teatre és un projecte impulsat 
pel Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i 
el Servei de Biblioteques (SB) del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya i la col·laboració d’Arola Editors per im-
pulsar clubs de lectura sobre textos teatrals 
a les biblioteques públiques de Catalunya, 
en què es treballen alguns dels principals 
textos que es poden veure al TNC, com-
binables amb d’altres, per exemple 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 forma-
ció dels espectadors de teatre i refinar-ne 
la qualitat de recepció, per tal d’estimular 
un major grau d’exigència artística i d’im-
plicació ciutadana respecte al fet teatral i 
cultural en general. Donar suport a les bi-
blioteques públiques de Catalunya en el 
desenvolupament de clubs de lectura de 
teatre de qualitat. Nodrir els fons de textos 
dramàtics de les biblioteques públiques de 
Catalunya i estimular l’edició de textos tea-
trals en català i el seu coneixement.

1a Sessió
Dijous 8 de novembre de 2018  
a les 8 de la tarda
Obra: Alba, de Marc Argigau

2a Sessió
Dijous 10 de gener de 2019  
a les 8 de la tarda
Obra: Afanys d’amor perduts,  
de W. Shakespeare

3a Sessió
Dijous 14 de març de 2019  
a les 8 de la tarda
Obra: El futur, de Helena Tornero

4a Sessió
Dijous 9 de maig de 2019  
a les 8 de la tarda
Obra: El gran mercado del mundo,  
de Calderón de la Barca

Club de Lectura de Narrativa
Conductor: Paco Gonzalo
Calendari de trobades

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 Montserrat Roig

9a Sessió
Dijous 16 de maig de 2019 
a les7 de la tarda
Obra: After Dark, d’Haruki Murakami

PROGRAMACIÓ HORES DEL CONTE i 
TALLERS Setembre 2018 - Gener 2019

3a sessió 
Divendres 23 de novembre, a les 17.30 h
Biblioteca de Sils
”Auuu! Contes de llops”,  
a càrrec d’Olga Cercós.

4a sessió 
Divendres 14 de desembre, a les 17.30 h
Biblioteca de Sils
“Contes de Nadal” i taller de fanalets, 
a càrrec de La Sal d’Olot.

5a sessió 
Divendres 18 de gener, a les 17.30h
Biblioteca de Sils
“La casa de la mosca Fosca”
A càrrec d’Alquimia Musical
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BUTLLETÍ DE NOVETATS TARDOR 2018 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILS
NOVETATS ADULTS 
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• Estima’m quan menys ho mereixi... per-

què és quan més ho necessito: una guia 
per a pares i mestres d’adolescents / Jau-
me Funes 

• Qué hacer cuando: manual para afrontar 
los cambios de jóvenes y no tan jóvenes 
/ Carlos Marco

• Maria Aurèlia Capmany: l’època d’una 
dona / Agustí Pons

• Manual d’ús de l’estàndard oral / Josep 
Lacreu

• Quant pesen els núvols?: i altres senzilles 
preguntes i les seves respostes científi-
ques / David Calle

• 9 mesos des de dins: una guia de l’em-
baràs diferent per descobrir el que sent el 
teu fill des de les primeres setmanes de 
vida / Eduard Gratacós, Carme Escales

• Oh my goig: tot el que vols saber sobre 
la teva #sexualitat / Noemí Elvira Marín i 
Anna M. Morero Beltran

• L’Ofici d’historiador: lliçons Ferrater Mora 
/ Josep Fontana

• Tu pots!: esport i activitat física sense ex-
cuses / Javier Peña

• El Patriarcat del salari: crítiques feministes 
al marxisme / Silvia Federici

• Dolços vegans: temptacions i delícies 
sense ingredients d’origen animal / Marta 
Castells

• Por el bien del imperio: una historia del 
mundo desde 1945 / Josep Fontana

• Ensenyar com a Finlàndia: 33 estratègies 
senzilles per aconseguir més felicitat a les 
aules / Timothy D. Walker

• 100 preguntes sobre el càncer: mites i re-
alitats d’una malaltia que ens pot afectar a 
tots / Daniel Closa, Salvador Macip

• El Lenguaje de los bosques / Hasier Lar-
retxea

• Manual de la buena vida / Luis Racionero

• El Naufragi dels records: què hi ha darre-
re de malalties com l’Alzheimer? / Jaume 
Folch

• Els CIE o la il·legalitat institucional / Ra-
quel Gámez Serrano

• 50 descubrimientos de la genética: para 
entender nuestros orígenes / Jonathan y 
Matthew Weitzman

NOVETATS ADULTS 
NOVEL·LA
• Permagel / Eva Baltasar

• Venjaré la teva mort / Carme Riera

• La Bruixa / Camilla Läckberg

• L’Aroma del temps / Núria Pradas

• Un extraño en primavera / Kanna Kii (cò-
mic)

• El Pes / Roger Vilà Padró (poesia)

• Sostre de carn / Maria Isern Ordeig (po-
esia)

• El Secreto de Pembrooke Park / Julie Kas-
sen

• Una Novela criminal / Jorge Volpi

• Tierra de sombras / Elizabeth Kostova

• Oceà Àfrica / Xavier Aldekoa

• Te espero en la última esquina del otoño / 
Casilda Sánchez Varela

• La Biblioteca de los muertos / Glenn Co-
oper (trilogia)

• ¿Y a ti qué te pasa? / Megan Maxwell

• Recordarán tu nombre / Lorenzo Silva

• El Sueño de las Antillas / Carmen Santos

• Individus com nosaltres / Ferran Torrent

• Sota cels llunyans / Sarah Lark

• Alt risc / Ken Follett

• L’Emperador / Jordi Coca

• Són coses que passen / Pauline Dreyfus

• Anna / Niccolò Ammaniti

• Algú que no hi havia de ser / Manuel de 
Pedrolo

• L’Accidental / Ali Smith

• El Forat / Jordi Amor

• La República / Joost de Vries

• Amb l’aigua al coll / Daniel Arbós

• Las Aguas de Manhattan / Charles 
Reznikoff

NOVETATS INFANTILS 
0 A 3 ANYS · PETITS LECTORS
• Els Nombres / Julia Donaldson

• En Bogo el guillot que ho volia tot / Su-
sanna Isern

• Quina pinta! / Eva Santana, Kim Amate

• Pim, pam, pum, poma / Teresa Duran

• El Meu primer llibre d’eines / il·lustrat per 
Jessie Ford

• Nombres salvatges / il·lustrat per Bella 
Gómez

NOVETATS INFANTILS 
4 A 7 ANYS ·APRENC A LLEGIR
• Barbapapà. Les puces / Annette Tison i 

Talus Taylor

• Barbapapà. Els animals / Annette Tison i 
Talus Taylor

• Barbapapà. Els ous / Annette Tison i Ta-
lus Taylor

• Barbapapà. El jardí / Annette Tison i Talus 
Taylor

• Barbapapà. La granja / Annette Tison i 
Talus Taylor

• Què és la mare? / Fran Pintadera

• Erra / Tina Vallès

• En Mur no té son / Kaisa Happonen

NOVETATS INFANTILS 
8 A 10 ANYS · JA SÉ LLEGIR!
• Dolent / Lorenz Pauli i Kathrin Schärer

• El Misteri de les lletres / Eulàlia Canal i 
Elena Frauca

• Molly Colita se escapa / Daisy Meadows

• Lucy Bigotes se pierde / Daisy Meadows

• El Misterio del timbre / Begoña Oro

• Cómo consolar a una ardilla / Begoña Oro

• El Club de las Lechuzas / Elisa Puricelli 
Guerra

• L’Oncle Elefant / Arnold Lobel

• Luna i el panda vermell / Udo Weigelt i 
Joëlle Tourlonias

• Harper i el circ dels somnis / Cerrie Burnell

• La Lista de cumpleaños / Anna Manso



25QUADERN
de Sils 101

NOVETATS INFANTILS 
11 A 13 ANYS · LLEGEIXO MOLT BÉ!
• Comença l’ESO: campi qui pugui / María 

Menéndez-Ponte

• No llegiré aquest llibre / Jaume Copons

• El noi del milió / David Walliams

• Diario de un aldeano megapringao / Cube 
Kid

• El meu germà és un superheroi / David 
Solomons

• El Club dels caníbals devora l’Illa del tre-
sor / Gabriel García de Oro

• La nit del Dr. Brot / Jaume Copons

LECTURES JUVENILS
• Moriré besando a Simon Snow / Rainbow 

Rowell

• Septimus / Angie Sage

• El Trío de la Dama Negra / Irene Adler

• El Principio del fin / Rut H. Sánchez

• A través del espejo y lo que Alicia encon-
tró allí / Lewis Carroll

• De casi todo se aprende / Paula Gonu

• La Negra historia de Jimmy Mortimer / 
David Martín Lafuente

• Pell de seda / Vicent Sanhermelando

• Con amor, Simon / Becky Albertalli

• El Diari de la Míriam / Míriam Rawick amb 
Philippe Lobjois

• 50 coses sobre mi / Care Santos

• Mites nòrdics / Neil Gaiman

• La Noia invisible / Blue Jeans

• Rut sense hac / Muriel Villanueva

• Atreveix-te a enamorar-te / Estelle Maska-
me

• El Codi indesxifrable / Jennifer Chambliss 
Bertman

• La Cova dels dies / Marc Artigau i Queralt

• La Noia de la caravana / Xavier Gual

NOVETATS INFANTILS 
CONEIXEMENTS I DIVULGACIÓ
• Inventari il·lustrat de les flors / Virginie 

Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

• Inventari dels arbres / Virginie Aladjidi, 
Emmanuelle Tchoukriel

• Inventari dels dinosaures il·lustrat / Virgi-
nie Aladjidi

• Mozart i la seva època / Francesco Salvi

• El Riu / Susana Monge Sevilla, Noemí 
Fernández Selva

• El Sisè sentit / Laia de Ahumada

• On viuré? / Rosemary McCarney

• El meu hort / Gerda Muller

• Això ja ho sé fer! / Constanza Droop

• Quina planta creix aquí? / Doris Rübel

• Raspallar-se les dents, fer pipí / Doris 
Rübel

• Què mengem? / Doris Rübel

• Programa com un geni / Coder Kids

• The Children who loved books / Peter Car-
navas

• Escucha hablar a los árboles: un pequeño 
viaje de descubrimiento a través del bos-
que / Peter Wohlleben

• 100 preguntes sorprenents

CÒMICS INFANTILS
• Mundial 2018: una aventura de Mortadel-

lo i Filemó / F. Ibáñez

• My hero academia, vol.1 / Kohei Horikoshi

• En Mumin s’enamora / Tove Jansson

• L’Home gos / Dav Pilkey

També podeu consultar la guia de novetats 
al següent enllaç: http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/SILS/guies/1026?filtre=novetats

Aquest estiu, entre el 2 i el 26 de juliol, els 
usuaris de la piscina municipal han pogut 
gaudir novament de la Bibliopiscina, un 
servei d’extensió bibliotecària que es va 
iniciar l’any passat i que aquest any la bi-
blioteca ha tornat a organitzar per apropar 
la lectura i l’oci a tots aquells que passen 
els dies de calor remullant-se a l’aigua. Per 
fer-ho, la biblioteca selecciona uns quants 
llibres i revistes del seu fons i de diferents 
categories d’edat, així com els diaris de 
cada jornada i alguns jocs, i els posa a 
disposició dels usuaris en el mateix recinte 
de la piscina.

Com a novetat respecte l’edició de l’any 
passat, enguany la Bibliopiscina ha ampli-
at el seu horari. Si l’estiu de 2017 s’oferia 
dues tardes la setmana, aquest any ha 
estat disponible quatre dies la setmana, 
els matins de dimarts i dijous i les tardes 
de dilluns i dimecres. Val a dir que això 
ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de la Brigada Jove, ja que un dels seus 
membres ha estat l’encarregat d’atendre 
el servei durant els matins.

BIBLIOPISCINA

http://www.bibgirona.cat/biblioteca/SILS/guies/1026?filtre=novetats
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/SILS/guies/1026?filtre=novetats
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IN MEMORIAM
Cada cop que m’arriba el Quadern de Sils 
em recordo de Jaume Pastells. Enyoro els 
seus escrits. Tenien la peculiaritat de des-
pertar sentiments i emocions que romanen 
en l’oblit. Les seves paraules actuaven com 
aquella nota musical cantada davant d’un 
instrument de corda. Aquest té en una cor-
da afinada la dita nota, que roman adormi-
da. La nota cantada fa vibrar la corda sense 
que ningú no la polsi. Així són els nostres 
records dels temps passats.
El meu escrit vol retre homenatge a en Jau-
me intentant imitar-lo en la seva forma pla-
nera d’expressar-se. Jo ho faré amb unes 
quantes pinzellades, que volen dibuixar la 
vida que hi havia al carrer de Mallorquines 
els anys 1930-36.

Primera pinzellada
Són les vuit del matí. Surto de casa, can 
Cisteller Vell, a les vuit del matí per anar a 
l’escola. Només de sobrepassar la cantona-
da de can Toni ja veig els tres carros d’en 
Brugués estacionats a la vorera. Sis matxos 
(muls) hi estan enganxats; dos per a cada 
carro. Havien sortit abans de clarejar per 
anar a desemboscar. Ara estan carregats 
de troncs d’arbres degudament serrats i pe-
lats. Els carros estan travats i frenats per tal 
d’evitar un ensurt. Els matxos donen cops 
de cap sobtats sacsejant el morralet a fi de 
separar la garrofa de les llavors.
Mentrestant, els tres traginers han anat a 
esmorzar a can Brugués. Quan tornen el 
primer que fan és posar-se el fuet al coll. 
Aquest és la seva millor eina per convèncer 
els matxos. Els traginers tenen una habilitat 
especial per fer-lo petar. També tenen dos 
mots especials: “lla-oh!” i “llaoix-que!” (es-
querra i dreta) juntament amb un reguitzell 
de renecs sempre a gorja plena. És el voca-
bulari que els matxos tenen ben après.
Fins aquí han fet la part de camí més difícil. 
Tot l’hivern camins intransitables de fotgeres 
plenes d’aigua i de fang que arriba fins el botó 
de les rodes.
Els matxos també manifesten la seva satisfac-
ció traient una verga que arriba fins a terra i 
fan unes pixarades monumentals. Com que el 
terra és sec i polsós, la cascada aviat és absor-
bida pel sòl. Si a algun matxo se li ocorre expel-
lir la femta, tampoc no és cap problema. Tant 
bon punt se’n vagin, aviat sortirà un voluntari 
que la recollirà per a femar el seu hort. 

Segona pinzellada
A l’altre costat del carrer en Miliu Carreter 
(Emili Call) s’afanya teixint un cove de vímet i 
canya. Quan passo, em fa un senyal perquè 
m’hi acosti. Em demana si li podré pelar un 
feix de canyes. Li responc que ho faré des-
prés de dinar i abans de tornar a l’escola. 
Ja tinc deu cèntims assegurats a la butxaca!
El carreter, en Florenci, treballa defora amb 
en Josep, l’hereu. Moltes de les feines d’un 
carreter requereixen molt d’espai per fer-
les. Per això sovint treballen al carrer. Això 
fa que molts vianants es parin a xerrar; so-
len ser portadors de notícies i xafarderies.
Un habitual d’aquestes paliques és en 
Manco, el seu veí. Està molt ficat en polí-
tica. Quan algú se l’escolta, ell s’oblida de 
la seva feina parlant d’allò que l’obsessiona, 
mentre gesticula com un endimoniat.
Els dies plujosos d’hivern els dos carreters 
treballen necessàriament dins l’obrador. 
Llavors s’hi apleguen a l’entorn dels dos 
bancs de treball uns quants pagesos i bos-
querols desvagats que xerren de tot, “ar-
reglant el món”. Mentrestant els carreters 
treballen dissimulant la nosa que els fan.
De tot això puc donar-ne testimoni fefaent. 
Jo hi era com a aprenent fent anar la gar-
lopa a les ordres d’en Josep. Ell era el meu 
ídol. Fins alguna vegada m’havia donat una 
pesseta per la feina feta. En Josep era un 
xicot instruït. El seu pare l’havia fet anar a 
Argentona a perfeccionar-se en l’ofici. Allà 
va entrar en contacte amb els sindicats 
obrers i es va infectar de la política. Cada 
dia, després de dinar, feia una escapada 
amb bicicleta fins a Sils per prendre cafè 
amb la gent del seu braç. Va haver d’anar 
a la guerra igual que el seu germà. Jo era 
el seu corresponsal de guerra, perquè els 
seus pares eren analfabets. Al tornar va 
morir un mes després per culpa d’una pul-
monia. Jo vaig tenir un disgust terrible.

Tercera pinzellada
Can Met era un altre focus d’activitat i de 
trobada. Tenien barberia. Feien coves amb 
jornalers. Quan venia la tongada dels bolets 
era el primer lloc de parada pels boletaires. 
Després de regatejar, la venda era l’única 
sortida. Al capvespre un carro carregat de 
caixes de rovellons i pinetells facturava la 
mercaderia a l’estació de Sils amb destina-
ció Barcelona.

Quarta pinzellada
Veí de can Madí, el ferrer. Era lloc d’una 
gran activitat. Tots els animals de peu rodó 
del municipi hi acudien per a ser ferrats. 
Les eines dels pagesos: arades, fangues, 
destrals, pics, magalls, carros i carretes 
passaven per les mans del ferrer.
Era tot un espectacle veure ferrar els ca-
valls, sobretot quan algun de guit se’ls re-
sistia. Alguna vegada se’ls escapava de les 
mans i fugia desbocat carrer avall.
No pas menys interessant era veure la forja. 
Els cops de mall compassats del mestre i 
l’oficial per tal de donar forma al ferro. Era 
un plaer poder veure en viu, per dir-ho així, 
“la fragua de Vulcano” que va immortalitzar 
Velázquez.

Cinquena pinzellada
Seguint carrer amunt trobem can Barraquer 
i can Quelic. Similars a can Met: pagesos, 
barbers i cistellers. En Barraquer també 
comprava bolets durant la temporada.
Allà mateix un altre ferrer i un altre carreter. 
A la ferreria, dos germans: en Miquel i en 
Xicu Morell. En Miquel, casat a Maçanet, 
aviat ho va deixar. En Xicu, casat amb la filla 
del carreter, va derivar a mecànic de bici-
cletes. Davant mateix, a can Valentí encara 
treballava artesanalment el darrer escloper, 
quan a Sils en Xarana ja tenia una fàbrica 
d’esclops.

Sisena pinzellada
Per fer-nos idea de la vida que hi havia al 
carrer puc enumerar la mainada que hi 
havia en edat escolar: can Cisteller 3; can 
Morell 2; can Brugués 3; can Toni 4; can 
Burriquer 3; can Lilo 2; can Pinyoner 4; can 
Manco 1; can Masvern 4; can Fané 3; can 
Muet 2; can Met 3; can Quelic 1; can Faci 
3; can Madí 2.... Sóc a mig carrer. Plego.
Per entendre com ha canviat la mentalitat 
de la gent. Ara veiem que un marrec de 10 
anys reclama la seva “setmanada” a pares 
i avis. Ells, pobrets!, l’estimen tant que no 
saben dir no. Abans un bordegàs que volia 
tenir diner de butxaca, se l’havia de gua-
nyar. Per exemple: vendre pinyons torrats. 
No era fàcil. Havia d’anar a bosc, abastar 
pinyes, coure-les amb un foc de fulles se-
ques i branquillons, esclovellar-les; netejar 
els pinyons fregant-los amb un parrac. Per 
torrar-los aprofitar el rescalf de la llar apa-
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D’això ja fa cent anys. Va ser al 1918, o 
això diuen els llibres, quan va finalitzar la 
Primera Guerra Mundial. Aquell any Euro-
pa estava en bona part, destruïda. Milions 
de morts n’era el resultat. Després, misèria, 
migracions, desplaçaments massius de mi-
lers de persones. Aquesta Primer Guerra va 
acabar al 1918, però les guerres mai s’aca-
ben del tot, encara que ja no caiguin bom-
bes ni se sentin els canons. Com a exemple 
proper, va acabar la nostra guera civil al 
1939? No del tot, va acabar molt malament. 
Las discussions actuals sobre la Memòria 
Històrica, les “cunetes”, el dictador, la seva 
tomba, en són clars testimonis. 
A les acaballes de aquella primera guerra 
Stefan Zweig, gran pensador austríac, bon 
coneixedor d’Europa, es va atrevir a publi-
car un breu relat titulat ”Un episodi del llac 
de Ginebra” (1) que, cent anys desprès, po-
dria donar-nos llum sobre la situació actual 
d’Europa i els països europeus. Es tracta 
d’un relat curt, però intens. Un soldat rus, 
completament desorientat, apareix un dia 
al Llac de Ginebra intentant travessar el llac 
perquè creu que arribant a l’altra vora haurà 
arribat al seu país i trobarà la seva família. 
Parla una llèngua desconeguda en aquell 
indret que fa que ningú el comprengui; no-
més l’entén el director de l’hotel a qui supli-
ca que l’indiqui el camí per arribar a casa 
seva on l’esperen la dona i els fills. L’home 
està disposat a caminar el que calgui per a 
arribar a Rússia. El director el desenganya: 
“No pots, Boris, encara hi ha fronteres”. Ex-
plica què son les fronteras a un home que 
no sap que n’ha travessat moltes per defen-
sar el seu país, a un home desubicat que 
invoca el Zsar en la seva defensa i no sap 
que els zars han estat deposats. Tampoc 
entén Boris que, desarmat, no pugui pas-

EUROPA, EUROPA…
sar les fronteres per a arribar a casa seva: 
“Però si jo no els he fet res. He llançat el 
meu fusell”- es justifica. El breu relat acaba 
d’una manera trist i decebedora, com po-
dem imaginar. 
No ens trobem en una situaciò similar? No 
estem d’alguna manera en guerra? No ens 
desorienten les batzegades dels governs 
europeus que fa vint anys volien una Euro-
pa unida, pacífica i pacificadora, defensora 
dels drets humans i que, de cop i volta, re-
fusa donar una solució humanitària a l’allau 
de homes, dones i nens que volen traspas-
sar fronteras per a trobar menjar i pau?
“No podem rebre’ls a tots, no hi caben, 
destrueixen les nostres tradicions, són font 
de conflictes i delinqüència”. Aquests són 
els arguments d’uns quants governs euro-
peus, cada dia més, que tanquen les seves 
portes a milers d’homes, dones i nens que 
han fugit de la fam i de la guerra. El Tractat 
de Mastrich havia obert Europa a la lliure 
circulació de persones. Ara tornem a tancar 
fronteras. Estem en pau o estem en guerra? 
És, potser, una guerra diferent, sense ca-
nons i exèrcits uniformats, però amb fronte-
res de filferro i formigò.
Boris, el rus del relat de S. Zweig, no en-
tén aquesta situació. “He llançat el meu 
fusell. Per què no m’han deixat anar amb 
la meva dona, si els ho demano per l’amor 
de Crist?”-suplica. El director, molt seriòs, 
li respòn: “No, Boris, no et deixaran pas-
sar, no hi ha ningú que escolti la paraula 
de Crist.” 
Europa ha dexat de ser cristiana? Ha deixat 
de ser la defensora dels drets humans uni-
versals? Textos, pensadors com S. Zweig, 
l’encerten, diagnostiquen el present i endi-
vinen el futur. L’Europa que s’ha sentit orgu-
llosa de defensar els perseguits per raons 

polítiques, ara diu per boca dels seus go-
vernants i molts dels seus votants que hem 
de distinguir entre refugiats polítics i refugi-
ats per raons econòmiques. Hi pot donar-se 
major hipocresia? No són raons polítiques 
les que mouen homes i dones a emigrar, a 
sortit de països desorganitzats, destrossats, 
descapitalitzats per la corrupció dels seus 
governants? On queda la protecció dels me-
nors? No té Europa res a dir de la colonitza-
ció del segle XIX d’ una gran part d’Àfrica, 
la dels diamants, la del or, la dels fosfatos? 
França, Alemanya, Holanda, Anglaterra, 
Bélgica, Espanya, tots a la carrera per tal 
de quedar-se amb la millor part del pastís. 
Està exempta Europa de responsabilitat en 
la situació en què restà l’África després de 
la independència dels països africans?
Baixem de les grans elucubracions i trepit-
gem terra, la nostra terra, el nostre poble. 
Arriben i arribaran migrants. Són rebuts, 
són acceptats o són “inevitables”? Van en-
trant en el teixit social del poble, a més de 
entrar en les cues per a recollir aliments de 
Càritas? Continuen marginats?
Des que el món és món hi ha hagut grans 
moviments migratoris motivats per la fam, 
per les guerres, o les catàstrofes. Estudiem 
la Història. Això no s’aturarà mai. No veiem, 
no veu la vella Europa beneficis a mig i llarg 
termini amb l’arribada de pobles joves? No 
pot ser una solució al envelliment dels nos-
tres pobles? Perquè, no ho dubtem, els que 
arriben, vénen a quedar-se. Siguem previ-
sors, siguem humans.

(1) Petita crònica. Stefan Zweig .Edicions de 
la ela geminada. Girona 2017

PACO GONZALO

gada per anar a dormir i millor aprofitar la 
calor que resta al forn de pa després de de-
senfornar la cuita.
Finalment ja els tenia a punt per vendre. 
Només calia anar a oferir-los per les cases 
diumenge al matí. Més d’un vailet s’hi havia 

comprat les sabates que estrenaria per fer 
la comunió solemne (12 anys).

Colofó
Després d’explicar aquestes facècies, no 
penso pas que, com diu el poeta, “qualqui-

era tiempo pasado fue mejor”. Només és 
per constatar que els temps i les mentali-
tats han canviat molt. Jo em quedo amb la 
sentència del filòsof romà: “O tempora! O 
mores!” 

MARTÍ NOGUÉ VILAR
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FESTIVAL DE DANSES TRADICIONAL:  
ÉSDANSA
El passat mes d’agost, concretament el divendres 24, Sils va acollir 
novament al festival internacional de dansa d’arrel tradicional ÉS-
DANSA. Aquest espectacle que té el seu origen en el festival de Les 
Preses (La Garrotxa) i que va ésser guardonat aquest estiu amb el 
Premi a la Millor Iniciativa promocional de 2017 per haver superat 
els seu propi rècord de visitants amb més de 10.000 assistents, va 
arribar enguany a la seva 36a edició.

Aquest festival que s’inicià el 1983 no ha deixar d’expandir-se en 
propostes, iniciatives i seguidors, fins a convertir-se en el esdeveni-
ment de referència pel que fa a la música tradicional i popular a Ca-
talunya. Inicialment tenia una durada de dos dies, posteriorment, 
a partir de 1995, ja van ser quatre dies d’espectacles en què, a 
més, es començava a afavorir i potenciar la participació dels joves. 
Més endavant, l’any 2002 va marcar un punt d’inflexió quan passa 
a conèixer-se amb el nom actual d’ESDANSA. Fins que, arribat el 
25è aniversari l’any 2007, amb una trajectòria ja consolidada, estén 
la seva durada a sis dies. Seguidament, el període que transcórrer 
entre els anys 2008 i 2011 es distingeix per una frenètica activitat 
que pretén convertir l’entitat en un motor de creació, producció 
i exhibició de la dansa catalana d’arrel tradicional sense descui-
dar-se d’incorporar propostes internacionals. 

L’any 2012 ve marcat per grans innovacions que incorporen nous 
projectes que situen la participació del públic en un lloc destacat: 
ja comença a ser un esdeveniment conegut i reconegut al territori. 
L’any 2016 obre un nou període on la prioritat de l’espectacle és el 
de consolidar-se com a referent i com a punt de trobada del país a 
l’entorn de les danses tradicionals, populars i folklòriques. 

Ésdansa avui ha aconseguit aquella fita ja que ha donat a conèixer 
la dansa tradicional com un treball creatiu que no perd vigència 
encara que intenta posar en valor les tradicions ancestrals que els 
pobles ensenyen a través dels seus balls i danses més representa-
tives. El festival ha fet una aposta fort per la innovació i la renovació 
a través de diversos eixos de treball: la creació, la participació, el 
patrimoni, la projecció, la interculturalidad i la formació. És per això 
que s’ha convertit en un dels principals promotors del patrimoni 
etnològic de Catalunya alhora que en una plataforma sòlida per 
arribar al gran públic. Es simultàniament un punt de trobada i d’in-
tercanvi, i un espai d’aprenentatge on els espectadors són també 
protagonistes.

Enguany, les companyies que van representar els seus respectius 
països a Sils, van ser BAFOCHI (XILE) i OTHELLO (REPÚBLICA 
TURCADEL NORD DE XIPRE).

Xile, situat a l’Amèrica del Sud, és un país fronterer al nord amb el 
Perú, al nord-est amb Bolívia i a l’est amb l’Argentina i separat de 
tots ells per fronteres naturals com són els Andes i el desert d’Ata-
cama. El 1888 l’Illa de Pasqua va passar a formar part d’aquest 

país que, a més a més, és curiós pel fet que forma part de tres 
continents: Amèrica del Sud, Oceania i l’Antàrtic.

LES DANSES I LA MÚSICA. Les seves danses i músiques agrupen 
vestigis commovedors d’aquell nord que un dia va ser bolivià i pe-
ruà en el qual sobreviuen les cultures quítxues i aimares amb els 
seus carnavals, les seves processons i les seves festes bovines. 
L’espectacle de la companyia ens proposà fer un viatge per les se-
ves terres i conèixer les danses xilenes com per exemple la cueca.

La música folklòrica de Xile està influïda pels seus orígens espa-
nyols, americans, indis i africans. La cultura autòctona està avui 
present en la música a través de certs instruments com ara el ca-
meo, un tambor, o també el botuto, una espècie de trompeta. La 
cultura espanyola va permetre la introducció d’instruments com la 
guitarra, els instruments de corda, de vent i diferents tipus de per-
cussions.
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l’Orak, que representa els homes agricultors jugant amb una falç, el 
Kozan, una dansa ballada per dones que representa un moment de 
la cerimònia d’un casament, o bé el Kartal, que representa la lluita 
de l’àliga (au simbòlica a l’illa) per no deixar la seva presa a altres 
animals de la seva espècie.

La música arrodoneix l’espectacle de la companyia ja que conté 
paraules que reforcen l’efecte dels moviments dels balls. Aquesta 
està altament marcada per la influència del Pròxim Orient veí.

Una illa per a descobrir el vent de l’etern Mediterrani que porta més 
enllà els límits establerts per l’home.

Bafochi ens transportà a les profunditats de la cultura mil·lenària de 
Xile que la modernitat no podrà mai esborrar.

OTHELLO (REPÚBLICA TURCADEL NORD DE XIPRE)

L’illa de Xipre es troba al nord-est de la conca del Mediterrani i 
delimita amb Turquia al nord i amb Grècia al sud. L’estat del nord 
de Xipre està reconegut només per Turquia; l’ONU i el consell d’Eu-
ropa consideren la part del nord de l’illa com ocupada per Turquia. 
Per la seva situació geogràfica la zona s’ha beneficiat d’una gran 
varietat de cultures.

LES DANSES I LA MÚSICA. Una gran part de les danses estan de-
dicades a temes de la vida quotidiana o d’esdeveniments especials. 
Algunes d’aquestes danses són el Kozan Oyunu, ballat amb càntirs, 
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Jocs infantils i maquillatge.

Festa de l’escuma.

Ball de Festa Major amb la Principal de La Bisbal.

Ofici solemne en honor dels Sants Patrons Cosme i Damià  amb acompanyament de cor de veus.

Concert de Festa Major a càrrec de La Principal de La Bisbal.

3r Campionat de Kubb.

FESTA MAJOR
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Fesa VA PARIR TOUR. Sessió DJ.
Espectacle de titelles - El gall Frederic i la gallina Caterina.  Sala Cultural La Laguna.

Pregó de Festa Major a càrrec de l’humorista Lluís Jutglar Calvés (Peyu) de l’APM.
Correfoc a càrrec del Dimonis del Ter més colla convidada.

Cercavila amb Capgrosos i bastoners

Parc amb inflables per a totes les edats.

Exposició de pintures a l’oli d’Àngel Núñez.

Actuació dels Atrapasomins.
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Concert Orquestra Selvatana. Ball de fi de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana.

Tocs de poesia.
Concert de fi de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana.

Bicicletada per l’Estany de Sils.

3r Concert de Festa Major amb les Corals Silene i A Grup Vocal.

Butifarrada amb ron cremat.

Treballs de recerca. Batxillerat.
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