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

Recordem que les pàgines del 
Quadern de Sils són obertes a 
tothom. Qualsevol persona que vul-
gui emetre llur opinió o col·laborar 
en la revista ha de lliurar els origi-
nals a la redacció.

Sempre que sigui possible el 
Quadern de Sils procura indicar 
l’autoria de les fotografies. En cas 
que no s’indiqui s’han d’atribuir a 
l’Ajuntament o demanar referèn-
cies als signants dels articles. En 
tots dos casos l’Arxiu Municipal de 
Sils en preserva còpia.

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

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

Àrees de l’Ajuntament
Nom i cognoms Càrrec Regidories Correu electrònic

Martí Nogué Selva Alcalde Règim interior  
i urbanisme

alcalde@sils.cat

Juan Andrés Arredondo 
Rodríguez

1r Tinent d’alcalde Hisenda i esports andreu@sils.cat

Maria José López Ruiz 2a Tinenta d’alcalde Ensenyament  
i comunicació

mjlopez@sils.cat

Juli Garcia Gonell 3r Tinent d’alcalde Promoció local, cul-
tura i tradicions, medi 
ambient

jgarcia@sils.cat

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

amiralles@sils.cat

Mercè  
Pascual Fontanils

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

mpascual@sils.cat

Dolores  
Jurado Garcia

Regidora Obres i serveis,  
festes i lleure

ljurado@sils.cat

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

Grups polítics Correu electrònic

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

sils.icv.eua@gmail.com

Horaris serveis
Deixalleria

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

Transport de viatgers: Sils - Vallcanera

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

Tornada:
 Ajuntament de Sils 12.00 h

 
Sanitat respon 061

CAP Sils 972 16 84 92
De dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h
Urgències en cap de setmana i festius, de 
8.00 a 20.00 h

CAP Santa Coloma de Farners 972 84 30 16
Urgències de nit, de 20.00 a 8.00 h

Per emergències mèdiques
Truqueu al 112 o al 902 11 14 44 (SEM)

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

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.

Allunyar-nos de la monotonia que imposa la 
rutina diària, evadir-nos. Vet ací el que per-
seguim, encara que no ens ho confessem, 
quan premem el comandament i engeguem 
la televisió. De fet, però, en aquell precís 
moment entrem en una altra rutina: guer-
res, delinqüència, atemptats, injustícies, 
crueltats... Sembla que hom ens hagi pre-
parat una successió de coses tristes i ne-
gatives sense gaire o cap explicació que les 
relligui i que ens ajudi a comprendre el món. 
Ans al contrari, tot el que veiem a la pantalla 
ens portaria a malfiar del que ens envolta.

Sortosament el més proper i quotidià en 
ofereix sovint una realitat menys tràgica i 
no tant caòtica. Si hi afegim la nostra pre-
disposició, fins i tot en podrem percebre el 
caire optimista, confiat i vibrant. Hem tingut 
ocasió de comprovar-ho aquesta passada 
primavera al nostre municipi. Fixem-nos 
sinó en esdeveniments com Tocs de Flor, la 
creació del Consell de Joves i els actes de la 
commemoració dels 70 anys de la fundació 
de La Laguna. 

Trobem en tots aquests fets la implicació de 
persones, veïns i veïnes, joves i no tan jo-
ves, que s’han organitzat, han dissenyat un 
projecte que els il·lusionava i han treballat, 

molt, fins a fer-lo realitat. Amb convivència, 
passant per sobre de les petites dificultats 
que inevitablement afloren en tota acció 
col·lectiva, s’han unit per un interès i un 
orgull compartit i per les ganes de fer-ho 
bé. Al costat del seu esforç, el suport de 
l’Ajuntament a totes aquestes iniciatives, ha 
permès que idees inicialment sorgides d’un 
grup de gent esdevinguessin realitats ober-
tes a tothom i que tots valorem.

Durant anys hem tingut una magnífica 
Exposició de flors, que mantenia una tra-
dició iniciada fa anys, en situacions molts 
diferents a les d’ara. Enguany l’hem vista 
renovada de dalt a baix. Cal felicitar les 
organitzadores, dones joves i actives que 
han substituït les que durant anys han dut 
endavant meritòriament l’activitat. No hi ha 
dubte que calia ser valentes per assumir el 
compromís i fer possible que no sols no es 
perdés una festa que tothom se sent seva 
sinó que la veiéssim actualitzada i posada a 
l’alçada d’avui.

De la mateixa manera, els actuals dirigents 
de l’ara Associació Recreativa i Cultural La 
Laguna (en el seu moment Sociedad Unión 
Recreativa La Laguna) van posar empenta i 
dedicació a commemorar com calia els 70 

anys de la fundació de l’entitat en el llunyà 
1947 i de la construcció de la sala (avui 
municipal) per on ha desfilat tota l’activitat 
festiva i associativa de Sils en aquests anys. 
La magnífica exposició que van oferir i els 
actes organitzats per l’actual junta són un 
exemple de bon fer per part d’un col·lectiu 
que valora el seu passat i que és conscient 
de la seva responsabilitat amb la història re-
cent i amb el present i futur del poble. 

La recent constitució, el passat 15 de juny a 
la Sala d’Actes Municipal, del Consell de Jo-
ves de Sils és una altra iniciativa que cal va-
lorar molt positivament perquè ha sorgit dels 
mateixos joves, recolzats inicialment per la 
feina feta a l’Institut de Sils, i s’ha construït 
d’una manera plenament representativa del 
col·lectiu. De ben segur que serà un àmbit 
de participació que ajudarà a fer realitat 
moltes de les aspiracions juvenils.

Felicitem-nos, doncs, per aquestes mostres 
de vitalitat i de compromís amb el col·lectiu, 
amb la comunitat, amb el poble. I desitgem 
que siguin la llavor d’altres iniciatives i pro-
jectes del mateix estil que, com aquestes 
que comentem, millorin la convivència i la 
qualitat de la nostra vida local.



4 QUADERN
de Sils 96 ACORDS MUNICIPALS

EXTRACTE D’ACORDS
JGL ordinària núm. 6/2017 (6/3/2017)

Contractació d’una formació sobre assetja-
ment laboral (2017/270) ACORD: Primer.- 
Contractar la realització de tres sessions 
formatives sobre l’assetjament laboral a tot el 
personal de la corporació, a GESTIÓ I SER-
VEIS MÈDICS, S.L. per un import total de 
390,00 € (exempts d’IVA).

Contractació d’un sistema de megafonia 
al camp de futbol (2017/240) ACORD: 
Primer.- Contractar l’adquisició d’un equip 
de megafonia pel camp de futbol i la seva 
instal·lació, a BTM SOUND, SL, per un im-
port total de 5.387,40 € (IVA inclòs).

Contractació del subministrament del sis-
tema de videoacta i el seu manteniment 
(2017/277) ACORD: Primer.- Aprovar el 
subministrament del sistema de videoacta, 
equips de gravació i el seu manteniment 
corresponent al lot 1, establert en els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques que regulen l’Acord marc del 
subministrament del sistema de videoacta, 
equips de gravació i transmissió d’actes, i 
el seu manteniment, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, a VIRTUAL 
REALLITY SOLUTIONS, SL i SOLUCIONES 
GLOBALES, SL (FUTURA UTE “ACTA DIGI-
TAL), per un import total de 16.598,14 € 
(IVA inclòs).

Sol·licitud subvenció del Fons de Coopera-
ció Econòmica i Cultural per a l’any 2017 
(2017/280) ACORD: Primer.- Sol·licitar a 
la Diputació de Girona una subvenció de 
80.877,00 € pel Fons de Cooperació Eco-
nòmica i Cultural (any 2017), dels quals 
12.132,00 € són per finançar les despeses 
culturals de l’exercici 2017 amb un pressu-
post de 27.180,00 € i 68.745,00 € per a 
despeses d’inversió, en concret per portar 
a terme el projecte Espai de lectura i zona 
polivalent a Sils amb un pressupost final de 
181.939’90 €.

JGL ordinària núm. 7/2017 (13/3/2017)

Aprovació inicial del projecte d’obres Am-
pliació del nombre de nínxols al cementiri 
de Vallcanera i nous columbaris (2017/275) 
ACORD: Primer.- Aprovar inicialment el 
projecte d’obres Ampliació del nombre de 
nínxols al cementiri de Vallcanera i nous co-
lumbaris.

JGL ordinària núm. 8/2017 (20/3/2017)

Convocatòria Brigada Jove 2017 
(2017/553) ACORD: Primer.- Aprovar les 
bases relatives a la convocatòria per a la 
provisió de dos llocs de treball d’ajudant 
d’auxiliar administratiu/iva en règim laboral 
temporal a temps complet.

Convocatòria Brigada Jove - ajudants de 
dependències i serveis municipals i pe-
ons (2017/554) ACORD: Primer.- Aprovar 
les bases relatives a la convocatòria per a 
la provisió de 4 llocs de treball d’ajudants 
de dependències i de serveis 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 Pla Local d’Ocupació 2017 
Ajuntament de Sils (2017/541) ACORD: 
Primer.- Aprovar la convocatòria del procés 
de selecció del Pla Local d’Ocupació 2017 
de l’Ajuntament de Sils.

Proposta contractació reparació manteni-
ment i millora instal·lacions de Les Comes 
(2017/302) ACORD: Primer.- Contractar 
les obres de reparació, manteniment i mi-
llora de la rotonda existent a l’entrada de 
la urbanització Les Comes i de l’escenari/
mirador de la pista coberta del parc de Les 
Comes a CONSTRUCCIONS I REHABILITA-
CIONS AVELLANEDA, SL per un import de 
5.305,85 € (IVA inclòs).

Aprovació inicial del projecte Espai de lectu-
ra i zona polivalent (2017/337) ACORD: Pri-
mer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres 
Espai de lectura i zona polivalent a Sils.

Contractació procés participatiu per la re-
forma urbanística del carrer Major i Pas-
seig dels Sants Cosme i Damià (2017/333) 
ACORD: Primer.- Contractar el servei de di-
namització d’un procés participatiu vinculat 
a la reforma urbanística del carrer Major i 
Passeig Sants Cosme i Damià de Sils, a NE-
OPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA, SL 
per un import total de 7.943’65 € (IVA inclòs).

Sol·licitud de subvenció de noves tecno-
logies 2017 (2017/368) ACORD: Primer.- 
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de 
Girona per import de 2.624’99 € per por-
tar a terme l’adquisició de divers material 
i equipament informàtic per les diferents 
dependències municipals. 

Sol·licitud d’una subvenció pel finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’acti-
vitat física i l’esport (2017/279) ACORD: 
Primer.- Sol·licitar una subvenció al Servei 
d’Esports de la Diputació de Girona per al fi-
nançament de l’acció de promoció i foment 
de l’activitat física i l’esport, en concret 
per la línia A1 per atendre a les despeses 
de manteniment i consums de les instal-
lacions esportives municipals, línia A2 per 
la organització de l’Ironkids Run i l’Ironkids 
Triatló i línia A3 per actuacions d’urgència al 
camp de futbol municipal. 

Aprovació del conveni regulador per la 
utilització del pavelló municipal de Sils 
per l’organització del torneig de basquet 
base MIC-Mediterranean International Cup 
(2017 /292) ACORD: Primer.- Declarar el 
torneig de Bàsquet Base MIC – Mediterra-
nean International Cup com d’interès per a 
la promoció del municipi i en conseqüència 
aplicar la bonificació del 100% de la taxa 
per la prestació del servei mitjançant utilit-
zació de la instal·lació municipal.

Ampliació de les dependències de la poli-
cia local de Sils ACORD: Primer.- Aprovar 
un annex al conveni de col·laboració entre 
l’administrador d’infraestructures ferroviàri-
es ‘’ADIF’’ i l’Ajuntament de Sils per ampliar 
els vestuaris de la policia local de Sils que 
té les seves dependències en l’edifici de vi-
atgers de l’Estació de Sils.
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JGL ordinària núm. 9/2017 (3/4/2017)

Aprovació del conveni pel projecte Servei 
Comunitari al SES (2017/430) ACORD: Pri-
mer.- Aprovar el conveni de col·laboració 
entre el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sils en relació amb el projecte de Servei 
Comunitari per la creació d’una comissió 
impulsora.

Sol·licitud d’una subvenció Del Pla a l’Acció 
Línia1 2017 (2017/428) ACORD: Primer.- 
Sol·licitar al Departament de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona una subvenció 
dins la campanya Del Pla a l’Acció 2017, en 
concret per la Línia 1 per portar a terme la 
gestió del servei de comptabilitat energèti-
ca amb un pressupost de 1.984’05 €/any 
i pel seguiment del PAES amb un cost de 
699’88 €/any.

Acceptació d’una subvenció per planificar i 
executar les polítiques de foment de la par-
ticipació ciutadana (2016/838) ACORD: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.590’06 
€ concedida per la Diputació de Girona pel 
projecte Procés participatiu vinculat al a refor-
ma urbanística del c/Major i Pg. Sts. Cosme 
i Damià, amb número d’expedient 6609/16. 

JGL ordinària núm. 10/2017 (18/4/2017)

Proposta d’adquisició d’un tatami amb ves-
tidor per la sala-gimnàs pavelló (2017/693) 
ACORD: Primer.- Contractar l’adquisició i 
col·locació d’una base de tatami amb ves-
tidor per la sala-gimnàs del pavelló munici-
pal, a FORUM GRAMER; SL, per un import 
total de 2.999,41 € (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 11/2017 (2/5/2017)

Proposta d’adquisició tatami puzle pel 
local social Les Comes (2017/695) 
ACORD: Primer.- Contractar el submi-
nistrament i la instal·lació d’un tatami 
puzle pel local social de Les Comes, a 
IKARA PRO-SANDIEGO, SL, per un im-
port total de 1.143,38 € (IVA inclòs).

Proposta de contractació pel servei de so-
corrisme de la piscina municipal (2017/806) 
ACORD: Primer.- Contractar el servei de 
socorrisme per les piscines municipals pel 
període i horaris d’obertura de la instal·lació 
durant la temporada d’estiu 2017, del 3 de 
juny al 3 de setembre, a EMERGENCIES 
SETMIL, SL per un import total de 10.947,81 
€ (IVA inclòs).

Proposta d’adquisició d’equipament in-
formàtic per les oficines de l’Ajuntament 
(2017/815) ACORD: Primer.- Contractar el 
subministrament de diversos equipaments 
informàtics per les oficines de la corporació 
i de les dependències de la policia muni-
cipal, a XGRABU INNOVATIONS, SLU, per 
un import total de 3.630,05 € (IVA inclòs).

Contractació d’un servei de publicitat i 
comunicació (2017/573) ACORD: Primer.- 
Aprovar el contracte per la prestació de 
serveis de publicitat i comunicació, per un 
període anual compres entre el 10 de maig 
de 2017 al 9 de maig de 2018, amb HER-
MES COMUNICACIONS, SA per un import 
total de 3.558,00 € (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 12/2017 (15/5/2017)

Aprovació d’una addenda al Conveni Marc 
per a la prestació dels serveis socials bà-
sics i especialitzats, any 2017 (2017/651)
ACORD: Primer.- Aprovar l’addenda al Con-
veni entre l’Ajuntament de Sils i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la prestació de 
serveis socials bàsics i especialitzats al mu-
nicipi de Sils durant l’any 2017, per un im-
port total de 49.562’58 €.

Proposta contractació d’un servei de dis-
seny, impressió i muntatge de l’exposi-
ció permanent de La Laguna (2017/865) 
ACORD: Primer.- Contractar el servei de 
disseny, impressió i muntatge d’una ex-
posició permanent a La Laguna per a la 
commemoració del seu 70è aniversari, a 
OSCAR CASCALLAR TABOADA, per un im-
port total de 3.189,56 € (IVA inclòs).

Contractació servei comunicació pública 
audiovisual (2017/656) ACORD: Primer.- 

Aprovar el conveni per la prestació de ser-
veis de comunicació pública audiovisual, pel 
període compres entre l’1 de juny i el 31 de 
desembre de 2017, amb NOSOLOMEDIA, 
SL per un import total de 1.820,00 € (IVA 
inclòs), corresponent a 260 € (IVA inclòs) 
per 7 mesos.

Proposta del servei de consergeria CIE, La 
Laguna i el CEIP Els Estanys (2016/1354) 
ACORD: Primer.- Adjudicar a l’empresa 
TOT OCI EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT, 
SL, el contracte de servei de consergeria 
del CIE, La Laguna, el CEIP Els Estanys i 
altres equipaments municipals, per l’import 
de 38.028,86 € € més 7.986,06 € corres-
ponents a l’IVA, per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb 
el Plec de clàusules jurídic administratives, 
econòmiques i tècniques particulars apro-
vat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 7 de novembre de 2016 i publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Giro-
na núm. 28 del 9 de febrer de 2017 i en el 
Perfil de contractant.

JGL ordinària núm. 13/2017 (5/6/2017)

Sol·licitud d’una subvenció inversió en 
habitatges destinats a polítiques socials 
(2017/704) ACORD: Primer.- Sol·licitar una 
subvenció al Departament d’Habitatge de 
la Diputació de Girona per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials, 
en concret per les despeses d’inversió de 
reforma i rehabilitació de les instal·lacions 
i el manteniment de pintura dels pisos de 
protecció oficial del carrer Girona destinats 
al lloguer per a menors de 30 anys.

Sol·licitud d’adhesió al Pla de polítiques de 
dones de la Selva (2017/723) ACORD: Pri-
mer.- Sol·licitar l’adhesió al Pla de polítiques 
de dones de la Selva 2016-2020 de l’Àrea 
de Benestar Social del Consell Comarcal de 
la Selva. 

Contractació de cobles per les ballades 
d’estiu al passeig PG 2017/537 General 
2017/792 ACORD: Primer.- Contractar una 
sèrie d’audicions de sardanes les nits dels 
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divendres del mesos d’agost i setembre de 
2017 al passeig Sants Cosme i Damià per un 
import total de 4.650,00 € (exempts d’IVA).

Proposta de subministrament material ca-
mins rurals PG 2017/560 ACORD: Primer.- 
Contractar el subministrament de material 
necessari per portar a terme l’arranjament 
de camins rurals del municipi de Sils, a 
GERMANS CAÑET XIRGU, SL, per un im-
port total de 20.691,00 € (IVA inclòs).

Aprovació definitiva del projecte Amplia-
ció del nombre de nínxols al Cementiri de 
Vallcanera i nous columbaris (2017/427) 
ACORD: Primer.- Aprovar definitivament 
el Projecte d’Obres Locals per a l’Amplia-
ció del nombre de nínxols al cementiri de 
Vallcanera i nous columbaris.

Aprovació definitiva del projecte d’obres 
Espai de lectura i zona polivalent a Sils 
(2017/516) ACORD: Primer.- Aprovar defi-
nitivament el Projecte d’Obres Locals Espai 
de lectura i zona polivalent a Sils.

Proposta d’adjudicació del servei de 
bar del Centre Cívic de Sils (2017/668) 
ACORD: Primer.- Adjudicar a la Sra. Mª 
ROSA EXPOSITO CAÑADAS, el contracte 
d’explotació servei de bar del Centre Cí-
vic, per l’import de 6.743,80 € anuals més 
1.416,20 € anuals corresponents a l’IVA, 
per procediment obert, oferta econòmi-

cament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb el Plec de clàu-
sules jurídic administratives, econòmiques i 
tècniques particulars aprovat per acord de 
la Junta de Govern Local de data 3 d’abril 
de 2017 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 75 del 19 d’abril 
de 2017 i en el Perfil de contractant.

Ple extraordinari núm. 3 (30/3/2017)

Aprovació inicial d’una ordenança regula-
dora de la concessió de subvencions per a 
estudis (2017/389) ACORD: Primer.- Apro-
var inicialment l’Ordenança municipal regu-
ladora de la concessió de subvencions per 
a estudis.
Segon.- Donar audiència prèvia als dife-
rents Centres escolars i a les corresponents 
Associacions de Pares d’alumnes.

Aprovació del Pla Pressupostari a mig termi-
ni 2018-2020 (2017/291) ACORD: Primer.- 
Aprovar el pla pressupostari (2018-2020) 
que garanteix una programació coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostà-
ria i estabilitat financera, deute públic i de 
conformitat amb la regla de la despesa.

Implantació d’un tram de carril bici i de 
millores en la mobilitat viària al nucli urbà 
(2017/391) ACORD: Primer.- Sotmetre a 
debat municipal el projecte per a la implan-

tació d’un tram de carril bici i de millores en 
la mobilitat viària al nucli urbà.
Segon.- Instar a l’Alcaldia perquè es redacti 
el corresponent projecte pels Serveis tècnics 
municipals, i es sotmeti a la tramitació regla-
mentària per a la seva aprovació definitiva.

Ple ordinari núm. 4 (25/5/2017)

Proposta d’aprovació definitiva PMU sector 
industrial T-500 (2016/1458) ACORD: Pri-
mer.- Aprovar definitivament el Pla de Millo-
ra Urbana del sector industrial T-500 que 
desenvolupa i complementa el Pla d’Or-
denació Municipal, amb les modificacions 
resultants dels informes emesos. 

Delegació de la responsabilitat de la reco-
llida i control dels animals de companyia 
abandonats, perduts i ensalvatgits i de la 
gestió recaptatòria de les taxes (2017/579)
ACORD: Primer.- Delegar al Consell Comar-
cal de la Selva la competència municipal 
de la responsabilitat de la recollida i control 
dels animals de companyia abandonats, 
perduts i/o ensalvatgits.

Cessió de documentació relatiu a les ac-
tivitats i gestió de la Laguna (2017/615) 
ACORD: Primer.- Acceptar la donació de 
fons documental històric propietat de La 
Laguna efectuada per Joan Bosch Roca, a 
favor de l’Arxiu Municipal de Sils.
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Beques per a estudis 2017-2018

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 19 de juny de 2017, es van adoptar els següents acords:

Primer.- Aprovar la Convocatòria per a concórrer als ajuts de 
beques per a estudis pel curs 2017-2018. Termini de presen-
tació de les sol·licituds: fins el 15 de juliol d’enguany.

Segon.- La convocatòria resta condicionada a l’entrada en vi-
gor, quan hi hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils, 
de la publicació de l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions per estudis, des de la publicació en el BOPG.

Tercer.- Subministrar a la Base de Dades Nacional de Sub-
vencions (BDNS) la documentació necessària perquè es pro-
cedeixi a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, el text de la qual figura 
a l’Annex de la present resolució.

Quart.- Publicar aquesta resolució a la web municipal i en el 
tauler d’anuncis de la corporació.

Reconeixement continuïtat i rendiment acadèmic juvenil 
2017

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 
data 19 de juny de 2017, es van adoptar els següents acords:

Primer.- Aprovar la Convocatòria per concórrer als ajuts de be-
ques pel reconeixement a la continuïtat i rendiment acadèmic 
juvenil pel curs 2016-2017. Termini de presentació de les sol-
licituds: de l’1 al 30 de juliol.

Segon.- Subministrar a la Base de Dades Nacional de Sub-
vencions (BDNS) la documentació necessària perquè es pro-
cedeixi a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, el text de la qual figura 
com a Annex de la present resolució.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Informatiu Muni-
cipal, al tauló d’anuncis i a la web.

Beques d’estudis i ajuts al rendiment acadèmic.  
Consulteu documents i terminis al taulell d’anuncis del web www.sils.cat

PLANS D’OCUPACIÓ 2017
L’Ajuntament de Sils està duent a terme di-
ferents plans d’ocupació,que us expliquem 
a continuació.

Treball i formació
El projecte és d’àmbit comarcal, la gestió 
i la selecció dels treballadors l’han fet els 
tècnics del Consell Comarcal, ells també 
els hi ha fet tota la formació i prevenció de 
riscos laborals. És subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per bé que els 
ajuntaments també hi hem contribuir eco-
nòmicament.
Dins aquest projecte s’han seleccionat per-
sones majors de 45 anys, aturades i bene-
ficiaries de la renda mínima d’inserció. La 
contractació és de sis mesos amb dos pro-
jectes diferents: un d’àmbit forestal i l’altre 
de brigada.
Al ser un projecte comarcal aquestes per-
sones fan actuacions a diferents municipis. 

A Sils hauran estat treballant 8 persones un 
mes i mig dels sis fent tasques de desbros-
sament, esporgar, pintar mobiliari urbà....

Suport a la llar

Aquest projecte te una durada de 6 mesos 
i consta en fer tasques de neteja a la llar 
i d’acompanyament a persones grans que 
viuen soles o tenen diferents dificultats per 
fer el seu dia a dia. Aquestes persones es-
tan supervisades per els tècnics de Serveis 
Socials del nostre municipi. És, com l’ante-
rior, gestionat pel Consell, subvencionat pel 
SOC i l’Ajuntament també hi contribueix.

Plans locals d’ocupació 
Aquest programa se centra en la contra-
ctació temporal i eventual de diverses per-
sones que es trobin es situació d’atur amb 
l’objecte de facilitar la millora de les seves 

condicions personals i laborals. En aquest 
cas tots els beneficiaris han de ser del mu-
nicipi de Sils.
Aquest any s’han creat dos places de 6 me-
sos, una a la brigada municipal i l’altre a la 
via pública.
Dins el procés de selecció entre d’altres 
coses s’ha prioritzat les persones majors 
de 45 anys, aturats i que no percebin cap 
tipus de prestació contributiva ni subsidi. 
Aquests plans son finançats integrament 
amb els pressupostos de l’Ajuntament de 
Sils. 
L’Ajuntament va aprovar unes bases i les 
persones interessades s’hi van poder pre-
sentar. Els serveis socials i tècnics munici-
pals van participar en el procés selectiu de 
les persones que complien els requisits i 
estaven ordenades segons les puntuacions 
que es derivaven dels criteris estipulats en 
les bases.
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ENDAVANT I FENT FEINA
Sense cap mena de dubte 
les xarxes socials esdeve-
nen actualment eines de 
comunicació molt impor-
tants, també es cert, que 

utilitzades per gent sense escrúpols i al ser-
vei de tercers, l’objectiu no és el d’informar 
sinó ans el contrari “desinformar”, difamar 
i intentar aconseguir el desgast de les per-
sones. 
El passat mes d’octubre, l’Alcalde va ser 
objecte d’una denúncia per un dels habi-
tuals del municipi que sota el paraigües del 
seu nou partit (i en porta uns quants ens els 
darrers anys) era interposada als jutjats de 
Sta. Coloma de Farners. El contingut de la 
mateixa, ara que el tema “corrupció” està 
tant de moda, no era altre que prevarica-
ció, falsedat i apropiació de cabdals públics 
la qual no va trigar en publicar-se íntegra-
ment a la xarxa del partit i com és habitual 
compartida immediatament a totes aque-
lles pàgines de similar integritat que sota 

diferents noms pertanyen al mateix grup de 
gent que s’aplaudeixen i es diuen “m’agra-
da” mútuament amb l’únic objectiu de fer 
mal políticament. L’esmentada denúncia 
va quedar arxivada perquè “no revesteixen 
cap indici de falta o delicte”, fet que no va 
ser tan anunciat ni compartit, perquè el ta-
rannà d’aquest tipus de gent i dels que es 
reuneixen amb ells en locals públics per a 
donar les indicacions corresponents és el 
de llençar la pedra i amagar la mà.
Quan les difamacions polítiques s’acaben, 
llavors en un exercici de violència de gènere 
s’opta per les difamacions de les persones 
amb l’únic objectiu d’exercir el terrorisme 
psicològic que les incapaciti i anul·li a la 
seva feina, això pel contrari al seu objec-
tiu diu més del que les realitza i dels que a 
l’ombra dirigeixen.
Des del nostre grup continuem encoratjats 
més que mai a continuar amb el cap ben 
alt el nostre compromís que vam adquirir 
amb la ciutadania, treballant pel municipi, 
acollint propostes, resolent els problemes, 

lluitant per la qualitat de vida i el benestar 
dels nostres veïns i veïnes, sense perdre ni 
un minut en aquest tipus de “gent”, i a tall 
d’exemple els darrers dies hem d’estar or-
gullosos de:
• Una festa de les Flors, que sense des-

merèixer la feina realitzada fins ara, ha 
estat un èxit absolut de participació i de 
col·laboració (la qual també havia estat 
criticada des de les mateixes pàgines)

• La Constitució del Consell de Joves, que 
en un temps rècord s’ha acollit i treballat 
amb els joves per a donar forma a aquest 
projecte, al seu procés i a la seva cons-
titució

• El Procés de Participació del Passeig, un 
moment més d’escoltar la veu del muni-
cipi i al que alguns ja estan interessats de 
fer-lo fracassar abans del seu naixement

Qui no té feina, el gat pentina que diuen.

AL TEU COSTAT!
independentsdesils@gmail.com

DIGUE’M DE QUÈ PRESUMEIXES...
La primera exigència que un ciutadà ha de 
poder reclamar als seus representants polí-
tics és una certa coherència entre allò que 
diuen i allò que fan. I si hom es deté uns 
minuts a analitzar l’actuació del govern mu-
nicipal en l’assumpte del passeig dels Sants 
Cosme i Damià, es conclou que aquest 
principi no s’ha respectat. 
El 4 de febrer de 2016 els veïns s’assaben-
taven del projecte d’enderrocament del 
Bar Mannix a través de la seva publicació 
al BOP. Val a dir que cap dels partits del 
govern portaven aquesta decisió en el seu 
programa electoral, però tot i així es van 
creure legitimats per tirar pel dret (un cop 
més) sense necessitat de consultar ningú 
i prescindint de les sensibilitats que es po-
guessin ferir. 

Un moviment veïnal, amb 400 signatures, 
va sol·licitar una consulta sobre el Passeig 
abans de l’enderroc de l’edificació que hi 
havia. Sorprenentment, la flamant regidoria 
de participació ciutadana va desestimar la 
petició (la primera que rep, i que en tin-
guem constància, la única). L’excusa, de 
difícil digestió, era que un cop enderrocat 
l’edifici es faria un procés participatiu. 
D’això ha passat més d’un any, i després 
d’insistir i preguntar als plens sobre l’as-
sumpte, amb escassa resposta, al final hem 
de conèixer per la premsa que “el govern 
descarta fer cap construcció al Passeig”. O 
sigui, una vegada més, ja han decidit per 
tots nosaltres. Com ja vam anticipar, tot ve 
cuinat i ben cuinat, no fos cas que la volun-
tat popular decidís quelcom que al govern 
no li anés bé. Llavors...com quedem??? Par-
ticipació ciutadana real??? O disfressa del 
que ja ve decidit, perquè quedi una mica 
bé?? I si al final la ciutadania no pot escollir 
lliurement, cal gastar-nos 10.000 euros de 
forma estèril???

A tot això, les raons econòmiques que 
s’adduïen per justificar l’enderrocament 
del Mannix comencen a ser insostenibles, 
doncs entre els treballs i aquest famós pro-
cés participatiu (que no ens el fem, l’en-
carreguem a fora) haurem gastat prop de 
24.000 euros per resoldre malament una 
qüestió. 
Quan d’aquí un any i escaig se us acosti 
segons qui a explicar-vos el seu programa 
electoral, recordeu que hi ha una enorme 
diferència entre “DIR” i “FER”. I quan s’om-
plin la boca del valor de la participació ciu-
tadana, recordeu que l’hipòcrita presumeix 
precisament d’allò que no té i no fa. 
Nosaltres defensarem el poder de decisió 
dels ciutadans a tot arreu: Ja sigui des de 
l’oposició, ja sigui des del Govern; ja sigui 
per decidir quin Passeig volem, ja sigui per 
decidir quin país volem. 

GRUP MUNICIPAL PDECAT.  
SÍ A UN PAÍS MILLOR 
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MALGRAT ELS DUBTES, DECIDIM
Qualsevol persona que busqui la paraula 
independència al diccionari trobarà com a 
definició que és la situació en què algú o 
quelcom no té cap relació de dependència 
envers algú o quelcom altre, hi estigués sot-
mès prèviament o no.
La independència és l’autogovern d’una na-
ció, país, estat o dels seus ciutadans, o algu-
na part d’aquesta, que, en general, fan exer-
cici de la sobirania. Entre persones, s’entén 
la independència com a símbol d’emancipa-
ció, de no-dependència (sigui moral, eco-
nòmica, etc.), de cap mena envers ningú. 
Políticament, es veu la independència d’un 
territori com la situació en què aquest es 
governa a si mateix sense haver d’estar su-
bordinat a cap altre. És el cas dels estats. 

Els moviments independentistes són els que 
propugnen la independència d’un territori 
envers l’estat o estats de què forma part.
Cal tenir clar que votar NO a la independèn-
cia equival a seguir com estem ara i quedar 
subjectes al que decideixi el conjunt d’Es-
panya.
Però en canvi, votar SÍ a la independència 
equival a votar tota mena de fórmules d’Estat 
ben diferents: des de ser un Estat lliure inde-
pendent, un Estat de la Unió Europea o un 
Estat dins d’una federació o confederació.
És aquí quan llavors afloren les preguntes. 
És viable econòmicament per l’Estat Català 
la independència? Què representaria per a 
tots nosaltres la independència? I quin preu 
caldria pagar per obtenir-la? Què suposaria 
la ruptura amb l’Estat espanyol? Què impli-
caria? Hauríem de negociar l’entrada a Eu-
ropa? I si algú ens posa pegues, tornaríem 
a la pesseta? Podríem exportar productes 

catalans en aquestes condicions? Rebutja-
ria l’Estat Espanyol el mercat català com a 
càstig? Ens en sortiríem sense que el prin-
cipal mercat acceptés productes catalans?
Molts polítics i analistes han teoritzat sobre 
aquestes conseqüències però tot i així ens 
tornem a preguntar, quina és la formula vi-
able? Per això creiem que cal treballar per 
dissipar tot aquest desconeixement sobre 
les conseqüències pràctiques de la futura 
independència i així aconseguir que molts 
més ciutadans ho tinguin clar el dia de la 
votació del proper 1 d’octubre de 2017.
La independència és tan sols un punt de 
partida; després caldrà vetllar pel model de 
societat que volem. Ara per ara, per sobre 
de qualsevol altre dubte, el que cal fer pre-
valdre és el dret de decidir del nostre poble.

ERC

HORITZONTAL
2. Trobada on el poble pot preguntar al govern, prèvia de-
manda amb quinze dies d’antelació.
4. El món de les parelles el mou la institució del matrimo-
ni, el dels ajuntaments el mou el ...
6. L’alçada reguladora en espais industrials arreu del mu-
nicipi s’ha ...
9. Després de la transició només n’hem tingut dos.
10. Bandera que alguns porten al cor, però que llavors no 
poden penjar com a ajuntament al municipi.
11. No els votem, no tenen programari ni ideologia, i se’ls 
deleguen la major part de les decisions d’un ajuntament.
VERTICAL
1. Nosaltres els donem els permisos, l’entorn els dóna els 
terrenys, els propietaris i explotadors del negoci l’expri-
meixen i nosaltres no en veiem ni ...
2. Activitat que alguns fan veure que es redueix a la gestió 
diària però que sempre implica ideologia. 
3. Procés al qual s’ha sumat l’ajuntament, on els ciuta-
dans repensen el poble de manera més directa.         
5. Primer s’enderroca l’edifici i després es pregunta sobre 
què es fa de l’espai buit/arrasat.
7. Regidoria que tots es barallen per posseir.

RESPOSTES
Horitzontal: 2. PLENS, 4. PATRIMONI, 6. DUPLICAT, 9. ALCALDES, 10. ESTELADA, 11. TÈCNICS
Vertical: 1. CINC, 2. POLÍTICA, 3. PARTICIPACIÓ, 5. MANNIX, 7. URBANISME

VOTS ENCREUATS: Vots antagònics que s’uneixen pel plat de macarrons

https://ca.wikipedia.org/wiki/Autogovern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sobirania
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Territori
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Independentisme
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PROCÉS PARTICIPATIU DEL PASSEIG DELS 
SANTS COSME I DAMIÀ
Ara fa uns dies, des del 15 fins a finals de 
juny, hem tingut ocasió d’omplir un qüestio-
nari de valoració de l’actual Passeig del mu-
nicipi, en el mateix hi constava una petita 
introducció on s’explicava quin és l’objectiu 
de la seva remodelació amb les següents 
paraules:
Un espai de centralitat, per estar, per pas-
sejar, per activitats culturals i lúdiques. Un 
espai diàfan, sense edificacions, respec-
tant l’arbrat existent i encara amb el greu 
condicionant que la carretera C-63 és una 
veritable frontera mentre no sigui de gestió 
municipal.

Un cop finalitzada aquesta primera fase 
on es recullen i són valorades les respos-
tes dels qüestionaris, el procés preveu fer 
un primer taller presencial, on es donarà a 
conèixer els resultats del qüestionari i es va-
lorarà l’estat actual del passeig i s’apuntarà 
cap a possibles millores.
Tant les propostes sorgides del qüestionari 
com les del taller presencial que es realit-
zarà el dia 5 de juliol al Centre Cívic seran 
ordenades en tres àrees: mobilitat, mobiliari 
urbà i usos de l’espai.
Posteriorment, a partir dels resultats sorgits 
a la primera i segona fase, es realitzarà un 
projecte de reforma del passeig per part 
dels serveis tècnics municipals i de l’equip 
de govern, que serà presentat en un segon 
taller presencial cap a finals de octubre o 
primers de novembre, per al seu debat. 
Amb els resultats definitius es preveuran 

les partides econòmiques necessàries per 
la reforma del passeig en els pressupostos 
municipals del 2018.
Creiem que aquest es un primer pas de 
democràcia més participativa que ens pot 
ajudar a tots i totes des de l’equip de go-
vern, regidors i regidores, a les entitats i 
associacions i a la ciutadania en general a 
gestionar el municipi amb més participació 
ciutadana.
Cal esmentar que tot aquest procés és 
coordinat i supervisat per Neopolis, una 
empresa amb molt de prestigi, que ha in-
tervingut en un gran nombre de processos 
de participació en municipis tant de comar-
ques gironines com de l’àrea metropolitana.

ICV-EUIA

OBRES

AMPLIACIÓ DEL  
CEMENTIRI DE VALLCANERA
L’augment de la població dels darrers anys 
comporta la necessitat d’ampliar els dife-
rents serveis. En aquest cas s’ha constatat 
una manca de nínxols en el cementiri de 
Vallcanera com a conseqüència de les dar-
reres defuncions esdevingudes durant l’any 
2016 i més concretament en els darrers sis 
mesos.

A tal efecte s’ha realitzat un estudi de l’estat 
actual del cementiri, per poder determinar 
el nombre exacte dels nínxols no ocupats a 
data d’avui, la necessitat de fer-ne de nous, 
i alhora s’ha contemplat la necessitat de 
donar solució a l’opció cada dia més sol-
licitada com és la incineració.

D’aquest estudi es conclou la necessitat 
d’augmentar el nombre dels nínxols amb 
construcció de 20 nous nínxols (5 colum-
nes de 4 nínxols cadascuna) en una zona ja 
preparada a la façana nord en la qual actu-
alment només resten per ocupar 5 espais.

Igualment, i donant resposta a la nova ten-
dència, es construiran un total de 12 co-
lumbaris a la façana oest, entrada lateral 
del cementiri.

Aquesta actuació té prevista una dotació 
pressupostària de 13.883,53 €.
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Diverses són les actuacions a part de les 
establertes com a manteniment que es re-
alitzen al nostre municipi per tal d’executar 
projectes, donar solucions a demandes i/o 
propostes o simplement millorar algun as-
pecte municipal.

Al llarg d’aquest darrer trimestre en podem 
destacar les següents:

Via pública i camins:

• Arranjament de la rotonda de Les Comes, 
eliminació de les pedres existents, que 
en moltes ocasions estaven al paviment 
dificultant la circulació, posant una capa 
de formigó que posteriorment es pintarà 
de la mateixa manera que la rotonda del 
bravant.

• Establiment d’un camí segur des del 
pàrquing de l’estació fins al polígon in-
dustrial que passa per sota del pont de 
l’autopista. Amb l’ajuda de carreteres es 
va delimitar un pas amb tanques i es va 
pintar un pas de vianants per tal d’acce-
dir al polígon.

• Construcció d’uns 800 m de voreres a 
Vallcanera a les zones verdes municipals 
per a donar continuïtat a les voreres exis-
tents dels particulars i facilitar la viabilitat 
del vianant.

• Instal·lació d’uns elements gimnàstics a 
la plaça del carrer Vidreres a petició dels 
joves.

• Completar la connexió de l’itinerari de 
Vallcanera amb un accés des de l’Estany 
que transcorre arran de la sèquia, travessa 
la C-63 per sota de la carretera i prosse-
gueix per darrere de l’antiga paperera fins 
a enllaçar amb l’Itinerari de Vallcanera i la 
riera. Aquesta acció contempla l’obertura 
del traçat, la seva senyalització i la instal-
lació de baranes en punts concrets.

• Desbrossar camins, itineraris i zones 
verdes arreu el municipi per a prevenció 
d’incendis

• Instal·lació de 2 passeres sobre el Reclar 
i el Rerapins, en la seva desembocadura 
amb la sèquia, per tal de donar continu-
ïtat a aquest itinerari en direcció cap a 
Maçanet. 

• Desbrossament de la zona verda a Vallca-
nera paral·lela al carrer Tigre, anivellar 
terreny i refer el rec central de desguàs i 
les arquetes existents per afavorir el pos-
terior manteniment d’aquesta zona

Edificis municipals

• Substitució tatami existent al Pavelló Mu-
nicipal.

• Instal·lació d’una font al Pavelló Munici-
pal.

• Instal·lació tatami a Les Comes.

• Substitució d’uns 40 seients a les grades 
del Camp de Futbol.

• Pintar local social de Les Comes (interior 
i exterior).

ACTUACIONS AL MUNICIPI
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UN IMPULS A L’ESPAI JOVE
Des de la seva fundació, el Centre Cívic de 
Sils ha estat la seu de diversos serveis pen-
sats per als joves. El més popular sempre 
ha estat l’Espai Jove i, en menor mesura, 
el Punt d’Informació Juvenil (un espai des 
d’on s’informa i s’orienta sobre treball, for-
mació, salut, oci, etc.).

Des de l’entrada en vigor de la iniciativa 
europea de la Garantia Juvenil el Punt d’In-
formació ha agafat més volada, sobretot 
des de que fa uns mesos s’ha incorporat 
a l’equip del Centre Cívic una integradora 
social. Aquesta persona ha convocat i co-
negut personalment joves a qui la Garantia 
Podia interessar. Se n’ha fet publicitat a tra-
vés de l’Espai Jove i d’altres han vingut per-
què havien sentit a parlar de la Garantia. Un 
cop acomplerts els tràmits de la inscripció, 
la integradora s’ha coordinat amb les enti-
tats que oferien formacions laborals i llocs 
de treball on poder ubicar els joves atesos.

En total s’ha contactat amb 118 joves. 
D’aquests 31 han aconseguit entrar a pro-
grames d’inserció laboral. D’aquests 31, 10 
joves han entrat al Programa de Joves per 
l’Ocupació del Consell Comarcal (formació 
en indústria, cuina i forestal). Dels 9 que 
han finalitzat el curs formatiu alguns han 

acabat les pràctiques (3), altres ja estan tre-
ballant (2) i la resta estan a l’espera d’entrar 
a fer les pràctiques en empreses (4). 

4 joves més han entrat al Programa d’In-
tegrals de Càritas, dels quals 2 han finalit-
zat la formació i ja estan treballant i 1 està 
fent pràctiques. Altres 17 han entrat al Pro-
grama d’Integrals de la Fundació Gentis. 
D’aquests, 6 estan fent el curs de mosso 
de magatzem i en breu començaran les 
pràctiques en una empresa i els altres 11 
continuen el seu itinerari formatiu.

La resta dels 118 joves amb qui havíem 
contactat de moment ja han quedat inscrits 
a la Garantia i es troben en diverses situa-
cions: 60 han tornat a estudiar o han trobat 
feina pel seu compte i 34 més estan en 
contacte amb nosaltres a l’espera que surti 
un curs o una feina a la qual puguin optar.

A banda de tots aquests aspectes formatius 
i laborals, hi ha joves que troben en el Punt 
d’Informació Juvenil un lloc fora de l’àmbit 
familiar on parlar del que volen fer o ser. 
D’altra banda també és habitual rebre la vi-
sita de familiars que s’interessen per com 
els seus fills o germans poden millorar la 
seva situació. Aquesta relació amb els joves 

i les famílies és molt important perquè com 
a Ajuntament és on podem incidir.

Pel que fa a l’Espai Jove, ha crescut molt la 
seva afluència gràcies a les activitats que 
hem organitzat. Des de fa mesos publi-
quem un calendari d’activitats al facebook 
silsjove. També hem obert un canal d’Insta-
gram (#centrecívicsils) per estar més ben 
comunicats. Les activitats han estat varia-
des: torneig de ping-pong, Quina música 
escoltem? Tallers de Malabars, Cine Fòrum 
Jove, Mural per a l’Exposició de Flors, Taller 
de Jocs i Expressió Creativa, Taller Audio-
visuals #itutambé i Taller de Medalles per 
l’Ironkids.

Finalment també acompanyem els joves 
que fan voluntariat a Sils i Vallcanera (ac-
tivitat Aprenem Junts que expliquem en un 
altre article d’aquest Quadern de Sils). I en 
les darreres setmanes hem ajudat als joves 
per organitzar les eleccions i constituir el 
Consell de Joves de Sils.

Com veieu, al Centre Cívic cada cop està 
més animat. Si voleu formar part, veniu. Us 
estem esperant.
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Els voluntaris Nil Juárez, Erik Fernández, David Díaz, Anabel Ruíz, Júlia Genoher, Clàudia Álvarez 
acompanyats per respresentats municipals i de l’Institut en l’acte de reconeixement.

APRENEM JUNTS
El passat 8 de juny es va celebrar un acte 
de reconeixement als joves que aquest curs 
han participat a l’Aprenem Junts (l’evolució 
del Junts Fem Deures que vam iniciar l’any 
2011). Durant bona part del curs acadèmic 
6 joves voluntaris, estudiants de l’Institut 
de Sils de 4t d’ESO, han dedicat una part 
important del seu temps, de manera total-
ment voluntària i altruïsta, a ajudar els nens 
i nenes que les escoles havien considerat 
que es podien beneficiar del suport en les 
tasques d’estudi que aquests joves els po-
dien oferir. 

Durant aquest període, cada dimarts de 5 
a 6 de la tarda dos estudiants de 4t d’ESO 
de l’Institut han ajudat a 7 infants de 5è o 
6è de primària al Centre Cívic de Sils. Cada 
dijous, a la mateixa hora, dos estudiants 
més han fet el mateix servei de voluntari-
at per 4 nens de Vallcanera al Centre Cívic 
de Vallcanera. A més enguany també s’ha 
incorporat al projecte el servei de voluntari-
at que dues estudiants de 4t han ofert als 
seus companys de 1r d’ESO. Tots dos dies 
els voluntaris de l’Institut han comptat amb 
el suport presencial de la integradora juve-
nil de l’Ajuntament. Des de l’Institut s’ha fet 
un seguiment del procés d’aprenentatge 
dels voluntaris.

Durant l’acte de reconeixement els re-
presentants de l’Ajuntament i del centre 
educatiu han mostrat el seu agraïment 
als joves. Tot seguit s’ha obert un torn de 
paraules per tal que els joves poguessin 
explicar l’experiència que els ha suposat 
aquesta activitat de voluntariat i el que han 
après sobre ells mateixos i les habilitats que 
han adquirit de cara al futur. De ben segur 
que el curs vinent puguem tornar a comptar 
amb joves tan trempats com els que han 
participat aquest any. Gràcies!
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50è HOMENATGE A LA VELLESA
El passat 1 de maig es va celebrar la 50a 
edició de la Festa d’Homenatge a la Vellesa, 
instaurada l’any 1968 per l’aleshores alcal-
de Jaume Pastells.

Per commemorar aquesta efemèride vam 
poder comptar amb la presència del Bisbe 
de Girona, el qual fa oficiar la missa que 
des del primer any ha donat inici a la fes-
ta, i l’Ajuntament va editar un petit llibret 
que recollia la història de la festa i que es 
va repartir entre els assistents al dinar de 
germanor. Tots els homenatjats van rebre 
també un recordatori i van poder gaudir 
de l’actuació de l’Orquestra de Mataró. Les 
persones que ho desitgin també poden re-
collir el llibret al Centre Cívic de Sils ja que 
encara en queden en dipòsit.

Actuació d’Argimon Vidal  
acompanyada al piano per Elena Babenkova.

El bisbe Francesc Pardo va oficiar la missa al temple parroquial de Sils.

Actuació de l’Orquestra de Mataró.
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any assistents homenatjats dones homes

2017 211 116 69 47

2016 221 112 65 47

2015 195 102 54 48

2014 212 113 65 48

2013 210 113 65 48

2012 202 115 59 56

2011 211 124 60 64

Queden molt lluny els anys en què érem un poble petit i el progra-
ma de la festa podia recollir el nom de tots els homenatjats. Per tal 
de no perdre dades hem cregut oportú oferir un recompte d’assis-
tències a la Festa d’Homenatge a la Vellesa dels darrers anys en 
una taula que us presentem en aquesta pàgina. Una columna fa 
indica el nombre de persones homenatjades (persones que havi-
en complert els 75 anys en el moment de celebrar la festa i que 
van assistir-hi) i una altra el nombre d’assistents (homenatjats més 
acompanyants).

Les persones homenatjades de més edat aquest any han estat Maria Busquets, 
Pere Artau, Anna Ribas i Manuel Asensio.
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ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ GENTIS
Com en anys anteriors, enguany Fundació 
Gentis és present al municipi de Sils oferint 
diferents programes dins de l’àmbit de la 
inserció laboral.

Aquests programes consisteixen en propor-
cionar orientació, acompanyament i suport 
a la inserció destinat a diferents col·lectius, 
com ara joves, persones amb discapacitat 
i malaltia mental, i aturats de curta o llarga 
duració. Aquests estan subvencionats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu. També, s’ha dut a terme 
formació tècnico-professional per a capaci-
tar alumnes per un perfil laboral específic.

Totes aquestes activitats s’organitzen a l’em-
para del conveni de col·laboració signat en-
tre la Fundació Gentis i l’Ajuntament de Sils i 
es realitzen al Centre Cívic de Sils. D’aquesta 
manera s’assegura una òptima coordinació 
amb els tècnics municipals de serveis soci-
als i joventut, així com els serveis d’orientació 
laboral de la Xarxa SIO, amb els quals els 
serveis es complementen per oferir el màxim 
d’oportunitats a la gent de Sils. 

Joves: programa Integrals

Per a joves, s’ofereix des del mes d’abril, 
el programa Integrals. Els requisits per ins-

criure’s són tenir entre 16 i 29 anys, ser 
beneficiaris de la Garantia Juvenil i estar 
inscrit al SOC com a demandants d’ocupa-
ció. Aquest programa ofereix atenció indivi-
dual o en grup en funció de les necessitats 
de cada persona i pot beneficiar fins a un 
total de 16 participants. L’atenció pot anar 
dirigida cap a un itinerari d’inserció laboral 
o el retorn al sistema educatiu, a més es 
pot realitzar mediació amb l’empresa i un 
seguiment posterior a la inserció. 

Amb discapacitat o malaltia: SIOAS

Des del gener, també s’ofereix un programa 
d’orientació, acompanyament i suport a la 
inserció per a persones amb discapacitat o 
malaltia mental (SIOAS). Aquest programa, 
destinat a ajudar un màxim de 10 persones, 
ofereix un itinerari individualitzat d’inserció 
sociolaboral, per afavorir la inclusió al món 
laboral d’aquest col·lectiu amb característi-
ques tan específiques. 

Curs d’operari de producció  
i magatzem

Tanmateix, s’ha iniciat el mes d’abril una 
nova edició del curs d’Operari de produc-
ció i magatzem, de 300 hores amb col-
laboració amb una empresa del sector su-
rer. Aquesta formació consta de 200 hores 
teòriques i 100 hores de pràctiques en em-
presa. Han participat a la formació 22 per-
sones, els quals han pogut obtenir el carnet 
de carretons elevadors. Aquesta formació 
s’ha realitzat des del programa Incorpora 
d’Obra Social la Caixa. 

Tot i que els diferents programes estan 
atorgats a un número determinat de partici-
pants, Fundació Privada Gentis ofereix ser-
vei a totes aquelles persones que es trobin 
en situació d’atur o es plantegen una millora 
de feina, donant suport en el procés de re-
cerca i gestionant possibles ofertes laborals 
intermediant amb les empreses de la zona. 
A més té programats un ampli ventall d’op-
cions formatives en diferents àmbits com el 
d’administració, logística, idiomes, media-
ció, entre d’altres.

Per a més informació consulteu els Serveis 
Socials municipals, visiteu-nos al Centre Cí-
vic o escriviu a eberney@gentis.org.

FUNDACIÓ GENTIS

Sessió grupal amb joves, per treballar el discurs  
i la comunicació. 

Sessió grupal amb joves, per treballar la cohesió de 
grup i l’autoconeixement. 
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LA ROBA TAMBÉ ES RECICLA
Des del 2004 el municipi de Sils disposa de 
cinc contenidors de la Fundació Humana 
ubicats en llocs de fàcil accés on els veïns 
poden dipositar roba, calçat, complements 
i tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals 
es pot donar una segona vida. 

Els resultats són realment bons ja que du-
rant el primer trimestre d’aquest any s’han 
recuperat més de tres tones de roba usada 
a les quals s’ha pogut donar una finalitat so-
cial. Concretament s’han recollit 3.284 kg 
de roba i tèxtil usats, cosa que representa 
un augment del 27,2% respecte al mateix 
període de l’any anterior (2.581 kg).

Cal tenir en compte que, a banda de donar 
un nou ús a la roba que ja no fem servir, 
també contribuïm a disminuir les despeses 
de recollida i eliminació de residus sòlids 
urbans.

CAMPANYA DEL MES DEL RECICLATGE
El primer trimestre de 2017 hem reciclat 
més d’un 30% més d’envasos en compara-
ció amb l’any anterior

La campanya del MES DEL RECICLATGE 
va tenir lloc entre els mesos de novembre i 
desembre i va tractar sobretot la separació 
de la fracció orgànica i els envasos lleugers.

En el gràfic comparatiu del primer trimestre 
de 2016 i 2017 s’observa que:

• La fracció orgànica s’ha mantingut en 
valors similars, acumulant un lleu incre-
ment del 3,5%.

• Els envasos del contenidor groc han ex-
perimentat un ascens remarcable en tots 
els mesos acumulant un 33% al primer 
trimestre.

fraccions gen-16 febr-16 març-16 nov-16 Desembre gen-17 febr-17 març-17
increment primer trimestre 

2016 i 2017

Orgànica 16.140 15.500 15.220 13.810 15.780 18.900 3, 48%

Envasos 5.642 4.059 7.529 6.495 7.358 9.012 32, 70%

Residus Recollits a Sils primer trimestre 2016 i 2017
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Són dades encoratjadores que ens demos-
tren que amb una mica d’esforç podem 
capgirar els ràtios de reciclatge, que a Sils 
encara tenim relativament baixos.

L’any 2016 només vam aprofitar el 25% dels 
residus reciclables que diàriament llencem 
a la bossa de deixalles (representats per la 
fracció orgànica, els envasos lleugers, els 
envasos de vidre i el paper i cartró)

MEDI AMBIENT
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dus Nora SA. L’activitat comptava amb la 
col·laboració dels municipis de la zona: Sils, 
Riudarenes, Vidreres i Maçanet de la Selva, 
i també de NORA, SA. Els tècnics del Con-
sell Comarcal de la Selva han agraït la tasca 
que varen desenvolupar tots els voluntaris i 
voluntàries participants en aquesta iniciati-
va i els van encoratjar a seguir col·laborant 
en activitats d’aquestes característiques.

MEDI AMBIENT

CLEAN UP DAY 
La campanya Let’s Clean Europe! és una 
iniciativa mediambiental europea que pro-
mou la concentració d’accions de neteja en 
espais naturals per tot Europa durant els 
dies 12,13 i 14 de maig

Enguany, el Consell Comarcal de la Selva 
es va adherir un any més a l’European Cle-
an Up Day organitzant la neteja popular de 
l’entorn de l’Estany de Sils el passat dissab-
te 13 de maig.

Una vintena de voluntaris varen participar 
en aquesta jornada durant la qual es varen 
recollir uns 50 quilosgrams de deixalles al 
llarg d’un itinerari de 3 quilòmetres. Princi-
palment es varen recollir restes de paper, 
com ara mocadors o tovalloletes. Tot i que 
aquest espai és un paratge protegit i que 
la brigada municipal d’aquesta població hi 
fa tasques de neteja setmanals, s’hi varen 
recollir un bon nombre de deixalles. 

La trobada de tots els participants es va fer 
al Centre d’Informació de l’Estany de Sils a 
l’edifici de l’Estació a les deu del mati. Se-
guidament es va fer una explicació a càrrec 
d’un expert de l’exposició permanent del 
Centre d’Informació, una identificació dels 
voluntaris i es va lliurar el material per a la 
recollida.

La jornada va servir també perquè els par-
ticipants gaudissin d’una visita guiada i la 
recollida de residus els va permetre el co-
neixement de la flora i les aus presents i 
la recollida de la brossa abandonada als 
marges i camins. Els participants van fer 
una parada entorn de les onze del matí per 
esmorzar i, seguidament, van continuar fins 
a l’entorn de la una del migdia.

Aquests 50 quilograms de residus que es 
varen recollir durant el matí van ser retirats 
per l’empresa comarcal de gestió de resi-
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PARLEM DE RESIDUS
L’any 2016 a Sils només vam reciclar el 
25% de les nostres deixalles diàries 

Tot i les bones notícies que ens ha deixat el 
Mes del Reciclatge celebrat a finals d’any 
(a Sils hem incrementat més d’un 30% la 
separació dels envasos) al nostre municipi 
encara ens queda molt camí per recórrer. 
Estem molt lluny d’arribar al nivell del 60% 
en reciclatge que la Generalitat de Catalu-
nya està demanant que tots els municipis 
arribin abans del 2020.

Des de fa anys el reciclatge s’ha convertit 
en una de les principals preocupacions 
dels ajuntaments i del món en general. En 
l’àmbit internacional el reciclatge continua 
essent un objectiu mediambientalment 
important ja que evidentment és molt més 
sostenible reciclar que no pas malgastar 
més recursos del planeta.

Pel que fa als Ajuntaments, els aspectes 
econòmics són cada cop més rellevants. El 
govern català carrega els ajuntaments amb 

un cànon mediambiental que està en rela-
ció als residus que s’envien als abocadors 
sense reciclar. Aquest impost s’incrementa 
cada any. Això significa que no reciclar és 
car i cada cop ho serà més.

Aquest cànon sobre la disposició dels resi-
dus recau directament sobre les taxes mu-
nicipals, que es veuran agreujades encara 
més, d’ara fins al 2020. Per efecte d’aquest 
cànon l’any 2003 el preu dels abocadors es 
va apujar fins als 10 € la tona, d’aleshores 
amb ara ha incrementat 20 € més i està 
previst que s’elevi fins a 50 € d’aquí a 2020. 

Augmentar la consciència mediambiental 
de tot un poble és una fita difícil d’acon-
seguir per un ajuntament. El compromís 
depèn de la voluntat de cada llar i això és 
competència única i exclusiva de les perso-
nes que hi viuen. Ara bé, vetllar per l’eco-
nomia del poble i instaurar les mesures 
necessàries per contenir la despesa sí que 
és una competència directa de qualsevol 
consistori.

A Europa i també a Catalunya ja es troben 
implantats varis sistemes de recollida de 
residus que permeten identificar els ge-
neradors de les bosses de deixalles mal 
separades o, fins i tot, l’excés de genera-
ció. Aquesta és l’estratègia que es veuen 
obligats a practicar els ajuntaments que no 
volen quedar-se plegats de braços mentre 
veuen com s’incrementa cada any el pres-
supost municipal destinat a la gestió de les 
deixalles.

A Sils ja tenim dues maneres d’afavorir els 
bons recicladors,

• Els usuaris de la deixalleria poden gau-
dir d’un 12% de descompte sobre la taxa 
d’escombraries, si fan més de 6 entrades 
l’any a la deixalleria, amb un mínim de 
una entrada per trimestre.

• Els compostaires poden gaudir d’un 8% 
de descompte després d’un any d’estar 
donats d’alta a la xarxa de compostaires.

Saps quan desapareixerà  
el que llences per terra?

Cor d’una poma: 2 mesos
Mocador de paper: 3 mesos

Peles de plàtan o poma: 2 anys
Burilla de cigar: 2 anys

Bossa de plàstic: entre 10 i 20 anys
Llaunes d’alumini: 20 anys

Tetrabrik: 30 anys
Encenedors: 100 anys

Bolquers, compreses i tampons: entre 300 i 400 anys

Piles: 1.000 anys
Ampolles de vidre: 4.000 anys
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CAMINADA CONTRA EL CÀNCER

GRÀCIES DONANT

El passat dilluns de Pasqua l’Associació 
Contra el Càncer de Sils va participar en la 
2a caminada popular, juntament amb els 
pobles veïns de Maçanet, Vidreres i Riuda-
renes. D’ara en endavant aquesta data ha 
quedat fixada en el calendari per a celebrar 
aquest acte.

Aquesta segona caminada va ser organit-
zada pel poble de, tant pel que fa al recor-
regut com per a l’esmorzar, així com per 
una ballada de sardanes que es va celebrar 
després.

L’any passat vam caminar per el càncer in-
fantil. Aquest any per demanda de l’asso-
ciació de Girona els diners de la caminada 
van anar destinats al càncer en general.

Va ser un dia molt gratificant. És molt agra-
dable trobar-se amb companys de pobles 
veïns, conèixer gent nova que com nos-
altres col·laboren en la causa i poder fer 
junts fer el recorregut. L’Estany de Sils és 
un ambient fantàstic perquè permet la 
participació de tota mena de gent, des de 
grans fins a petits, i fins i tot les mascotes 
que son de molta ajuda i companyia en al-
gunes situacions personals.

Des de l’Associació de Sils volem agrair a 
tota aquelles persones que amb el seu gra-
net de sorra, ens van acompanyar aquell 
dia de cel ben clar i calorós i així va ajudar 
a recaptar diners per la investigació contra 
el càncer.

Moltes gràcies!!!!

AECC DE SILS

El passat mes d’abril es va tornar a convo-
car a tots els silencs a donar sang i aconse-
guirem 41 donacions. 

Voldríem aprofitar aquesta edició del Qua-
dern de Sils per agrair novament els do-
nants de sang que amb el seu acte altruista, 
segueixen salvant vides.

Aprofitem també per agrair a tots els do-
nants de medul·la òssia que es varen cons-
cienciar i solidaritzar en la crida de donants 
que es va fer a Vilobí ja que es va arribar a 
la xifra de 526 donacions. Així com també 

agraïm la solidaritat manifestada en l’ante-
rior convocatòria per a donants de plasma 
a Riudarenes.

Ja sols em resta convocar-vos per a la pro-
pera. I tant de bo puguem dir-vos que ens 
hem superat en nombre de donacions, ofe-
riments i donants nous aquí a Sils. 

Novament us diem: Gràcies donant

JUAN CARLOS BLÁZQUEZ RAMOS
Delegat a Sils dels Donants
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VENCEM L’ALZHEIMER
Aquest any, de nou, volem donar-vos 
les gràcies per tota l’ajuda, suport i col-
laboració rebuda! Amb l’empenta i les ga-
nes del primer dia, Vencem l’Alzheimer va 
posar fil a l’agulla per preparar un acte per 
continuar conscienciant sobre la Malaltia 
d’Alzheimer, que vam celebrar el 31 de 
març. Pas a pas, cada cop més, la societat 
es va obrint i entre tots anem entenent una 
mica més de què va tot plegat.

En aquesta ocasió vam posar el focus en 
el cuidador, sovint el gran oblidat. De la mà 
de la Dra. Sandra Poudevida vam poder 
conèixer les circumstàncies dels cuidadors, 
habitualment cuidadores, comprendre la 
necessitat de cuidar-se per poder cuidar, 
la importància de demanar ajuda quan cal 
i l’efecte balsàmic de sentir-se entès, tro-
bar-se acompanyat i recolzat per l’entorn.

Excel·lent mestre de cerimònies, en Martí 
Peraferrer ens va acompanyar durant la vet-
llada amb una emotiva lectura de poemes. 
Vam gaudir de les magnífiques interpretaci-
ons musicals que ens van regalar la Magda 
Peralta i la Mariona Bagó, i la Glòria Vila, 
així com de l’actuació de David el Mag, ple-
na d’alegria i tendresa.

Un cop més la recaptació va anar cap a la 
Fundació Pasqual Maragall, a qui agraïm el 
seu compromís. L’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Sils i l’Ajuntament de Sils 
ens van brindar tota l’ajuda i recolzament 
necessari, i és per això que també els hi vo-
lem mostrar el més profund agraïment. I no 
volem deixar-nos una menció especial als 
col·laboradors, que sempre ens demostren 
la seva implicació i bona acollida.

Sense tots ells i, sobretot, tots vosaltres que 
hi vau assistir no hagués estat possible, 
moltes gràcies!

L’any vinent, i per no perdre la tradició, 
desitgem tornar amb noves idees i seguir 
posant el nostre gra de sorra per vèncer 
l’Alzheimer!

Fins la propera,
VENCEM L’ALZHEIMER
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LA LUMBÀLGIA
La lumbàlgia és el dolor localitzat per sota 
de la graella costal i per sobre dels plecs 
glutis inferiors, amb o sense dolor a la cama 
(ciàtica). Pot ser agut o crònic (si dura més 
de 12 setmanes). Pot ser degut a males 
postures, esforços repetits, aixecar pesos 
o romandre molt temps dret. Altres causes 
poden ser degudes a hèrnies discals, pin-
çaments d’arrels nervioses, sobrepès, oste-
oporosi o malalties tumorals entre d’altres.

RECOMANACIONS A LA FASE AGUDA:

• Evitar el repòs en llit (màxim dos dies), 
canviant freqüentment de posició. És re-
comanable caminar i fer estiraments.

• Evitar moviments o esforços que puguin 
sobrecarregar l’esquena.

• Calor a l’àrea, poc temps en múltiples 
oportunitats.

• Massatges de lleu intensitat poden millo-
rar simptomatologia.

RECOMANACIONS PER PREVENIR LA 
LUMBÀLGIA:

• Dormir cap per amunt, amb un coixí sota 
els genolls o de costat amb un coixí entre 
les cames. No dormir cap per avall.

• Dormir sobre un matalàs ferm, amb un 
coixí acord, no molt gran.

• Procurar aixecar poc a poc, posant-se de 
costat cap a la vora del llit, deixar caure 
les cames i després seguir recolzant les 
mans al matalàs. Asseguts al llit, els peus 
han d’arribar a terra.

• Fer estiraments matutins.

• És millor vestir-se i posar-se les sabates 
assegut.

• Utilitzar sabates confortables, amb poc 
taló.

• Ajustar la taula de la feina a l’alçada dels 
colzes.

• Procurar asseure i aixecar-se a poc a 
poc, a més de mantenir els genolls una 
mica més alts.

• Fer pauses breus i freqüents per variar 
la mateixa posició i canviar de postura, 
especialment si es treballa dret.

• Evitar males postures en caminar o as-
seure.

• Tractar de no carregar pes excessiu i 
distribuir-lo entre els dos braços. Utilitzar 
accessoris per transportar les compres.

• És millor empènyer els objectes amb el 
cul (d’esquena) que arrossegar-los.

• Per agafar pes del sòl, no doblegar l’es-
quena. Flexionar les cames i agafar-lo, 
pujant amb l’esquena recta.

• No agafar pesos situats a una alçada su-
perior al capdavant.

• Fer l’esforç amb les cames i no amb l’es-
quena.

• Evitar els girs del tronc, realitzar els movi-
ments en bloc.

• Evitar inclinar cap a la superfície de tre-
ball.

• Flexionar el maluc recolzant-nos sobre 
un esglaó.

• Perdre pes sempre va bé, sobretot si té 
sobrepès.

• Realitzar exercicis d’estirament per enfor-
tir l’esquena, pilates, natació o aquagym. 
Augmentar progressivament el temps i 
intensitat d’acord a l’edat i les necessi-
tats.

ABS SILS-MAÇANET-VIDRERES-RIUDARENES 

Incorrecte.

Correcte.
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La Setmana de l’Activitat Física va conclou-
re amb la sessió de Zumba organitzada per 
l’Associació de Veïns i Propietaris de Les 
Comes i un refrigeri a càrrec de l’Ajunta-
ment i repartit gràcies a la col·laboració de 
l’Associació Contra el Càncer.

A tots ells, agraïm la seva participació tant 
en la programació com en l’èxit del desen-
volupament de les diferents activitats.

CELEBRACIÓ DE LA  
1a SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
El passat mes d’abril el nostre municipi va 
celebrar per primera vegada la setmana de 
l’activitat física, projecte que està emmar-
cat dins el  Dia Mundial de l’Activitat Físi-
ca (DMAF) que es commemora el 6 d’abril 
i està abanderat per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS). 

El Dia Mundial de l’Activitat Física es cele-
bra des del 2002 a tot el món, i Catalunya hi 
participa des del 2010 gràcies a l’impuls del 
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) 
–desenvolupat pel Departament de Salut i 
la Secretaria General de l’Esport (SGE) en 
els darrers anys– a través de diverses inici-
atives de promoció arreu del territori.

Sota el lema “Gent activa, gent feliç”, l’ob-
jectiu de la jornada, i en el cas de Sils de les 
propostes que es desenvolupaven durant 
tota una setmana, era el de promoure l’ac-
tivitat física com a element fonamental de 
salut i benestar de les persones, així com 
remarcar els efectes beneficiosos d’aquesta 
pràctica sobre l’esfera emocional, tot acu-
mulant 30 minuts d’activitat física cada dia 

en adults i gent gran, i 60 minuts en infants 
i adolescents. 

Per a programar les diferents activitats els 
mesos previs van tenir lloc la constitució 
de una Taula de Salut Comunitària de Sils 
amb diferents entitats i centres educatius 
del municipi i des d’on mitjançant diferents 
trobades es configurà de manera conjun-
ta tant activitats lúdiques, esportives com 
formatives.

Així doncs van poder gaudir d’una bicicle-
tada organitzada pel col·lectiu de Rimavisi, 
Dipsalut s’hi va sumar amb les dinamitzaci-
ons dels Parcs de Salut i una caminada amb 
bastons pels itineraris del nostre municipi. 
L’Escola Jacint Verdaguer celebrà en aquest 
marc la seva 7a Jornada Esportiva, esportis-
tes d’elit de Sils com en Pere Arco i la Lour-
des Martínez participaren a la xerrada for-
mativa guiada per la Dra. Montserrat Ribas. 
També vam poder descobrir un nou itinerari 
al nostre municipi des de l’estany fins a l’en-
llaç amb l’Itinerari de Vallcanera gràcies als 
treballs efectuats per la Brigada Municipal.
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FELICITATS MIREIA!

Entrevistem la Mireia Cejas Charneco (Sils, 
13 de març de 1998) amb motiu de l’excel-
lent temporada de patinatge que ha realitzat 
amb el seu equip del Club Patinatge Gui-
xolenc.

Mireia, aquí a Sils et coneixem en tant que 
entrenadora de la secció de patinatge de 
l’Athlètic Silenc, però resulta que també 
tens una vessant de competició que en-
guany t’ha anat molt bé. Fins a on heu 
arribat exactament amb el teu equip de 
patinatge artístic?

Hem viscut una progressió ascendent que 
ens ha permès quedar primeres de Girona, 
terceres de Catalunya i, finalment, cinque-
nes d’Espanya. 

Això és arribar molt amunt! Quina trajectò-
ria t’ha portat fins aquí?

Vaig començar als 6 anys quan vaig haver 
d’abandonar la natació. Aleshores em vaig 
integrar a l’Athlètic Silenc i d’aquí vaig anar 
a Lloret. A Lloret vaig començar a impartir 
classes com a monitora ja que vaig haver 
de deixar la competició individual per culpa 

d’una lesió. La docència va ser una bona 
manera de continuar amb el patinatge. Això 
fins al 2015, quan em van proposar d’inte-
grar-me en l’equip del Club Patinatge Gui-
xolenc i formar el quartet, amb el qual hem 
aconseguit aquestes bones classificacions 
que fa poc comentàvem.

Com és l’evolució formativa i competitiva 
en el món del patinatge?

Es pot començar des de petit. S’han d’anar 
passant proves individuals. Després de su-
perar sis nivells s’obté el certificat d’aptitud, 
que és un dels requisits per poder assistir 
al curs d’entrenadora i també pel món de la 
competició.

I quines disciplines hi ha?

Bàsicament són dues: la individual i la gru-
pal. En modalitat lliure es tracta de com-
binar salts i piruetes amb una coreografia, 
tot això en el context d’un reglament de la 
federació que fixa quines figures s’han de 
realitzar. En la modalitat grupal (en diem 
show) també es segueix una coreografia. 
En el patinatge artístic, el seu nom ja ho 
indica, a banda dels aspectes pròpiament 
esportius també hi ha un munt de compo-
nents estètics perquè les coreografies im-
pliquen dansa, música, expressió corporal, 
vestuari, etc.

És un esport dur? Hi ha moltes lesions?

No és especialment nociu i no interfereix 
en el creixement però sempre hi ha trom-
pades... Les més habituals que jo he patit 
són al colze, als genolls o l’esquena. ..

Dóna la sensació que estem parlant d’un 
esport bàsicament femení.

Doncs no és ben bé així. Sí que hi ha pocs 
nens però els que s’atansen al patinatge 
artístic de seguida ho fan millor que les 
noies perquè tenen més força i són força 
més atrevits, cosa que és important a l’hora 
de fer segons quins salts i figures. A més 
també tenen més facilitats per competir per 
la senzilla raó que són menys. Malaurada-
ment s’ho van deixant amb el pas dels anys. 
Alguns perquè són objecte de mofa o asset-
jament entre els companys de l’escola. D’al-
tres perquè s’acaben decantant pel hoquei.

I com veus els teus alumnes de l’Athlètic 
Silenc?

Estic encantada. Hem començat des del 
principi. Estem en un moment bastant for-
matiu en què comencen a dominar el pati-
natge i es preparen per competir de mane-
ra lliure. Encara no tenim nivell com per fer 
shows però tot arribarà.

I a què més et dediques a banda del pa-
tinatge?

Aquest any he cursat primer de psicologia a 
la Universitat de Girona.

I com a jove de Sils, què et sembla el po-
ble?

M’agrada tant que em sembla que no 
m’agradaria viure enlloc més. Trobaria a fal-
tar el tracte i el coneixement amb la gent. A 
Girona la gent no coneix amb qui es creua 
pel carrer. A mi em costa d’imaginar...

Bé, doncs esperem que per molt temps 
continuï essent així. Moltes felicitats Mi-
reia pels èxits aconseguits fins ara i que 
tingueu també molta sort amb la secció 
de patinatge de l’Athlètic. Ànims i a conti-
nuar treballant!
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aquests en primer lloc el Club Minorisa, en 
segon lloc el Club Esportiu Alella i per últim 
l’Ateneu de Manresa. Els Centres Educatius 
del municipi: l’Esc. J. Verdaguer, l’Esc. Els 
Estanys i l’Institut de Sils també van tenir 
el seu reconeixement a nivell local com a 
primers, segons i tercers respectivament.

2a IRONKIDS I 1a TRIATLÓ INFANTIL

L’ESPLAI BUSCA RELLEU

El passat diumenge 18 de juny el nostre 
municipi va aplegar 400 participants entorn 
a un esdeveniment esportiu no competitiu.

Sils va acollir una nova edició de la prova 
de l’Ironkids Run consistent en una cursa 
infantil no competitiva per a nens i nenes 
de 3 a 14 anys amb la filosofia de fomentar 
l’esport saludable i la cultura de l’esforç en-
tre els nens i els adolescents. 

Dividits en categories els diferents partici-
pants van recórrer les diferents distàncies 
en funció de la seva edat; els de 5è i 6è de 
primària i de 1r a 4t d’ESO van córrer un qui-
lòmetre, 750 m els de 3r i 4t de primària, 1r i 
2n de primària 500m, i 250m els més petits.

Aquesta edició va tenir com a principal no-
vetat la celebració, de la primera Ironkids 
Triatló Infantil en el nostre municipi (cele-
brada posteriorment a la cursa d’Ironkids 
Run). En aquesta prova els participants 
hauran de cobrir diferents distàncies ne-
dant, en bicicleta i corrent en funció de la 
seva edat. 

Així doncs, dividits en categories els nens 
segons l’edat i agrupats en sèrie de 12 els 
nens i nenes van nedar entre 25 i 200m 

a la primera prova, seguidament havien 
d’agafar la bicicleta i igualment en funció 
de la seva edat havien de cobrir entre 500 
i 5000 metres i finalment córrer entre 125 i 
1000 metres per a completar la tercera de 
les proves.

L’esdeveniment esportiu finalitzà amb el 
reconeixement dels clubs esportius amb 
major nombre d’esportistes inscrits sent 

Els monitors de l’Esplai Sant Llop us infor-
mem que el curs vinent no organitzarem 
més activitats i que, en cas que hi hagués 
algun grup de silencs amb ganes d’assumir 
el repte de continuar amb l’esplai, estem 
oberts a parlar-ne i a ajudar-los en tot el que 
faci falta. Poden contactar amb nosaltres al 
mail esplaisantllop@gmail.com fins a finals 
d’agost, termini que calculem suficient per 
tenir temps de preparar un possible relleu. 
Si no fos així, iniciaríem un procés de tan-
cament de l’entitat i prepararíem un acte de 
cloenda.

Evidentment, per nosaltres, i de ben segur 
també per tots aquells que ens han prece-
dit al llarg de 20 anys, és trist acceptar que 
una entitat compromesa amb el poble i amb 
l’educació en el lleure dels infants i adoles-
cents hagi de plegar. Malgrat tot, l’esplai su-
posa una responsabilitat que amb els anys, 
quan apareixen noves obligacions, es fa di-
fícil d’assumir.

L’únic que ens queda per dir és que estem 
molt agraïts als pares que han confiat en 
nosaltres durant aquests anys i, sobretot, 
als nens i nenes: ens han divertit, ens han 

fet enfadar i, amb les seves actituds i reac-
cions, ens han empès a reflexionar i a qües-
tionar-nos la pròpia pràctica. Sens dubte, 
vincular-se en un projecte com l’esplai per-
met endur-se experiències que et fan gaudir, 
t’ensenyen i et realitzen com a persona, per-
què aprens a donar als altres i també reps. 

Esperem que els monitors i infants que 
n’han format part puguin dir-ne el mateix i 
que ben aviat l’ Esplai torni a formar part de 
la vida silenca. Moltes gràcies!

ESPLAI SANT LLOP

mailto:esplaisantllop@gmail.com
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El 20 de maig va tenir lloc una bicicletada 
popular organitzada per l’Ajuntament i amb 
la col·laboració del col·lectiu Rimavisi per a 
gaudir el nostre entorn i alhora conscien-
ciar-nos que fem servir un vehicle i com a 
tal requereix estar al dia en el seu mante-
niment.

Així doncs, el matí del dissabte una vintena 
de bicicletes van iniciar el seu recorregut 
des del Pavelló Municipal a través de l’Iti-
nerari de Vallcanera fins a la Serramagra 
i tornà al punt de partida on després d’un 
petit refrigeri per part de l’Ajuntament els 
esperava el servei d’ITB (Inspecció Tècnica 
de Bicicletes) gràcies a la iniciativa de l’ATM 
(àrea de Girona).

Estat dels pneumàtics, radis, frens i sus-
pensió entre d’altres són elements que hem 
de vigilar com a conductors d’aquest vehi-
cle per a que un moment d’esbarjo, lúdic o 
esportiu no hagi de lamentar un accident. 

Per 2n any consecutiu la Regidoria d’Ense-
nyament de l’Ajuntament de Sils s’adhereix 
al projecte del Centre de Recursos Peda-
gògics de la Selva 1, de prestar un servei 
gratuït durant el mes de juliol de suport a la 
realització dels deures d’estiu dels alumnes 

ENS DESPLACEM EN BICICLETA  
PERÒ AMB SEGURETAT

SERVEI DE DEURES D’ESTIU
de 6è de primària que al setembre cursaran 
1r d’ESO.

Aquest servei està coordinat del Centre de 
Recursos, el qual estableix uns materials 
de suport (tasques d’estiu), criteris i pro-
postes d’actuació comunes i consensuades 
des del seminari Punt de Trobada de caps 
d’estudis de centres d’Educació Infantil i 
Primària.

Aquests dossiers són específics de les àre-
es instrumentals (llengua catalana, llengua 
castellana, llengua anglesa i matemàti-
ques), contemplen 4 nivells dificultat que 
varien en funció si hi ha alguna adaptació 
curricular (PI) o si són d’ampliació. Els dos-
siers s’han de presentar el primer dia del 
nou curs al centre de secundària per a llur 

correcció. Prèviament s’haurà fet el traspàs 
d’informació corresponent des de primària 
d’aquells alumnes que tenen alguna de les 
competències bàsiques suspeses. Aquests 
alumnes designats per les escoles són els 
beneficiaris d’aquesta activitat.

Per tal de donar suport a aquests alumnes 
durant l’estiu, la proposta de zona con-
templa la possibilitat que els Ajuntaments 
puguin realitzar aquest servei de deures 
d’estiu.

Els horaris i grups s’establiran en funció del 
nombre d’alumnes i es treballarà per sepa-
rat el material corresponent a cada àrea.
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TAN A PROP I TAN LLUNY
El tenim aquí mateix, a tocar de la mà, a 
menys de deu minuts en cotxe. Podem ar-
ribar-hi tranquil·lament amb bici, entrar-hi i 
passejar-hi sense que ningú ens digui res. 
El tenim aquí mateix, a tocar

I què és això que tenim tan a tocar? El PGA 
Catalunya Resort “El mejor Proyecto Inmo-
biliario de Golf de Europa” tal com diu la 
publicitat. Un complex d’hotels, aparta-
ments, xalets de luxe i, evidentment fantàs-
tics camps de golf.

Hi ha una caseta a l’entrada, una garita 
d’informació i vigilància, sempre trobarem 
la barrera aixecada. L’entrada és lliure, tot-
hom pot entrar-hi, a peu, en bicicleta, en 
un utilitari o en un vehicle d’alta gama, més 
adient. Llegirem en anglès o en francès, 
poc en català, la informació sobre la venda 
d’apartaments i parcel·les. On sóm, doncs? 
A el PGA Catalunya Resort “El mejor 
Proyecto Inmobiliario de Golf de Europa”.

Impressiona en una primera visita la sensa-
ció que deixem enrere un món, el nostre, i 
entrem en un món plurilingüe, un món de 
pau, de relax, de felicitat, de luxe gairebé 
oníric que ens recorda el món de la publici-
tat, màgic i paradisíac on tot són somriures, 
elegància, netedat, harmonia i luxe. Luxe, 
diguem-ho clar. El el golf mai ha estat un 
esport de masses i el que l’envolta sempre 
ha lluït la pàtina dels pocs, dels elegits. 

Què és el luxe? Allò que no és imprescindi-
ble i que serveix per a marcar diferències. 
Això és dolent? 

Passejar per les instal·lacions del PGA Ca-
talunya Resort “El mejor Proyecto Inmo-
biliario de Golf de Europa”, provoca una 
barreja de sensacions. D’una banda, una 
sensació de tranquil·litat, de silenci, tot just 
trencat només pels silenciosos buggies no 
contaminants que roden per les pistes. De 

l’altra una sensació d’opulència, de rique-
sa, fins i tot de certa exageració. És un al-
tre món. Les suaus ondulacions verds que 
s’allarguen fins a perdre’s de vista en l’ho-
ritzó, els grups de jugadors amb els seus 
carrets carregats de desenes de bastons, 
el luxós hotel... Tot això ens remet a un al-
tre món, un món tan llunyà com proper, un 
món dintre dels termes de Sils i Caldes. 

Encara que les portes i barreres són ober-
tes, ens adonem que s’alça una altra barre-
ra, aquesta invisible, la barrera de la dife-
rència, la que separa els elegits dels altres.

És dolent el luxe? Havíem fet la pregunta 
que no hem contestat. És dolent, és injust 
el luxe? Si dèiem que el luxe serveix per a 

marcar diferències econòmiques entre les 
persones, estem descobrint la sopa d’all. 
Què és si no, la societat, l’anterior, l’actual? 
La de la llibertat de capitals, de mercat, de 
moviments. Tenim dret a anatematitzar les 
persones que han guanyat molt esportiva u 
competitivament en la vida i es poden per-
metre el luxe fins al malbaratament? 

On hi havia boscos, terres de conreu, ara 
roda la bola sobre verds ondulacions de 
gespa, tot ben cuidat pels jardiners, vigi-
lants, cambrers, botiguers de la contrada.

Potser tot es redueix a una qüestió estètica.

PACO GONZALO

Aquesta imatge permet comparar l’extensió i la densitat de la urbanització del Golf de Caldes,a la dreta,  
amb les del poble de Vallcanera, a l’esquerra, en un ortofotomapa del 2014 de l’ICGC.
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Enguany hem tornat al Saló de Turisme de 
Barcelona i en concret de l’Espai Delicious 
amb la satisfacció de ser de nou l’entitat 
que més degustacions va oferir. Durant les 
jornades dels dies 21, 22 i 23, en van ser-
vir: 2.600 bunyols de poma i 1.375 tastos 
de cassoles de fideus, arròs, peus de porc, 
vedella i mandonguilles. 

Tot plegat, gràcies al esforç de totes aque-
lles persones que hi varen treballar-hi, però 
també de tots aquells que gaudint i degus-
tant els nostres cuinats, en van permetre 
tenir l’èxit aconseguit.

També hem estat presents a la Festa del 
Cargol de Fontcoberta, hem fet una vide-
oconferència sobre la Cuina de les sobran-

ces amb una escola de Ciudad Real i hem 
participat en una xerrada de les 10s Jorna-
des de la Gent Gran Activa d’Alella. També 
vam anar al Mercat d’Escapades de Barce-
lona. I, és clar, tampoc no podíem faltar a la 
Festa de Sant Ponç!

Darrerament hem col·laborat amb la festa 
del 70è aniversari de La Laguna elaborant 
dolços i en el dinar popular de la Festa de la 
Tortuga de Can Moragues de Riudarenes.

Esperem poder tornar-nos ha trobar en 
properes activitats. Gràcies doncs a tots 
plegats!

LA CUINA A SILS

ACTIVITATS DE LA CUINA
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CRÒNICA DEL 70è ANIVERSARI DE  
L’ASSOCIACIÓ RECREATIVA I CULTURAL 
“LA LAGUNA”
El passat 28 de maig, l’Associació Recre-
ativa i Cultural La Laguna va dur a terme 
els actes de celebració del 70è aniversari 
de l’entitat. Tot seguit de la benvinguda i 
parlament del president actual, sr. Ramon 
Bota, va intervenir el vocal sr. Eduard Colo-
mé, amb una breu pinzellada introductòria 
a l’anecdotari de la història de l’entitat. I en 
acabat, el recital del Cor de Veus Blanques 
Mentha va posar-hi la nota musical, per a 
gaudi dels assistents. 

Seguidament a aquests preludis, l’alcalde 
sr. Martí Nogué va oficialitzar la inauguració 
de l’exposició que des de llavors ha ocupat 
el vestíbul del local, amb fotografies, car-
tells, programes, material i un conjunt de 
plafons explicatius, que han estat el fruit de 
mesos de recerca i preparació, capitaneja-
da pel secretari Sr. Josep Soliva. 

I un cop feta la primera visita, els jardins del 
Dr. Dexeus van servir de marc incompara-
ble per al deliciós refrigeri que es va servir 
per a tots els assistents. 

Finalment, la música va ser la protagonista 
de la tarda, amb el Concert i el Ball a càrrec 
de l’Orquestra Gerunda, que va anar acom-
panyada del toc llaminer de les coques i els 
bunyols de La Cuina a Sils. 

La Junta Directiva volem agrair el suport de 
tanta gent que ha contribuït a fer-ho possi-
ble amb el seu granet de sorra, i ens sentim 
congratulats amb la resposta i assistència 
als actes de l’aniversari. 

Però aquests 70 anys no signifiquen cap ju-
bilació. Ans el contrari, amb l’empenta dels 
que ens han precedit, el futur ens espera 
per continuar fent de La Laguna un altaveu 
per a la cultura i l’entreteniment a Sils. 

Gràcies a tots...i...Per molts anys!!

ASSOCIACIÓ RECREATIVA I CULTURAL  
LA LAGUNA
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La fundació de la “La Laguna” com a en-
titat recreativa i promotora d’un local que 
durant molt anys va ser l’eix de la vida fes-
tiva de Sils es va produir en uns moments 
molt especials de la història del nostre país. 
Posats a recordar aquell episodi, amb mo-
tiu de l’aniversari que enguany es compleix 
(70 anys), val la pena d’emmarcar-lo histò-
ricament per ajudar a comprendre’l millor. 
Tot i que no és fàcil caracteritzar en poques 
paraules els anys de la postguerra, ho pro-
varem i ens centrarem en els fets que són 
rellevants per al nostre relat. 

Guerra i postguerra 

La fi de la Guerra d’Espanya amb el triomf 
de les forces feixistes rebels al govern de 
la República (anomenades “nacionals”) 
va fer tornar a l ‘escena política general, i 
també local, persones que havien tingut un 
protagonisme durant la dictadura de Primo 
de Rivera i les etapes de governs de dreta 
del període republicà (majors contribuents 
locals, empresaris, grans comerciants, pa-
gesos acomodats, gent d’ordre i de missa, 
antics membres de la Lliga…). L’actuació 
dels comitès antifeixistes, formats sobretot 
per elements anarquistes, durant el perí-
ode revolucionari posterior a l’aixecament 
militar –en alguns casos actes d’extorsió 
i de violència– havia fet desitjar a moltes 
d’aquestes persones i famílies el final de la 
guerra en el sentit que finalment es produí 
i els havia deixat un pòsit de mal record 
comprensible i difícil d’oblidar, ja que en 
molts casos havien sofert les conseqüèn-
cies d’actuacions injustes, persecucions, 
confiscacions, intents d’assassinat...

Un fet representatiu en el cas de Sils, en-
tre d’altres, va ser l’obertura del carrer del 
Cementiri, a partir del carrer de l’Esglé-
sia (precisament a l’alçada d’on més tard 
es construí La Laguna). El comitè local va 
considerar que per enterrar els morts, en 
aquell període de laïcisme imposat, no ca-
lia anar a l’Església (que es va convertir en 
fàbrica de munició) i, doncs, era millor obrir 
pas de dret al cementiri. L’obra es va fer a 
base del treball forçat de diversos membres 

de famílies acomodades del poble, obligats 
a treballar-hi per part dels responsables 
municipals. Després de la guerra el carrer 
es digué, en record dels fets, “calle de los 
Perseguidos” (avui, Verge de Montserrat). 
També hi ha testimonis orals d’extorsió de 
les persones amb més recursos per part 
del comitè local (instal·lat al pis de cal Fer-
rer de tall, al costat de can Sentís, al carrer 
Verdaguer tocant a la carretera, una casa 
que encara existeix... de moment). 

En general, a Catalunya, la situació revolu-
cionària que es va viure durant la guerra va 
deixar descol·locats, en terreny de ningú 
i davant de situacions compromeses, els 
homes i les dones progressistes i liberals, 
afiliats a partits d’esquerra moderada, fins 
i tot conservadors i catòlics, però catalanis-
tes, fidels a la República i a l’Autonomia, no 
partidaris de les accions revolucionàries, 
les col·lectivitzacions, la violència o l’extor-
sió. Sense poder-se imposar als més exal-
tats ni aixecar la veu contra els excessos si 
no volien ésser identificats com a enemics 
de la República, apareixien al costat dels 
elements radicals des de la perspectiva 
dels sectors dretans represaliats, per més 
que en molts casos van actuar per minorar 
les actuacions violentes o van ajudar civils 
o eclesiàstics a escapar o a amagar-se. A 
cada poble hi ha casos, així com també en 
els llocs de responsabilitat del govern de 
Catalunya. 

En finalitzar la guerra, però, els responsa-
bles del nou règim iniciaren un procés re-
pressiu (de depuració) i les persones afins 
als partits d’esquerra (no pas els implicats 
directes en les accions revolucionàries, que 
ja havien sortit cap a l’exili) foren identifica-
des no sols amb el període republicà sinó 
també amb els excessos ocorreguts durant 
la guerra. Així, foren empresonades en 
molts casos i, si més no, bandejades, mal-
mirades i excloses de serveis públics (mes-
tres, ferroviaris, carters...). A Sils, a banda 
de depuracions i exclusions, foren obligats 
a fer instrucció militar a l’antic camp de fut-
bol del bosc d’en Cuca, sota la direcció de 
persones afins al nou règim. Fou un perío-
de d’una gran penúria econòmica, de raci-

onament, i també de “passar comptes” per 
part dels qui havien guanyat la guerra.

Fi de la Segona Guerra mundial: esta-
bilització i intent de reconciliació 

Ara bé, el 1945 amb la fi de la Segon Guer-
ra mundial, el triomf dels aliats i la derrota 
dels nazisme, es va obrir una certa escletxa 
d’esperança, alhora que la situació econò-
mica, de cap manera brillant, anava mal-
grat tot aclarint-se per a alguns. Tot plegat 
feia pensar en una mínima reorientació del 
règim sorgit del 18 de juliol de 1936 (que 
havia triomfat del tot l’abril de 1939, a Sils 
entrà l’exèrcit franquista el 2 de febrer). El 
règim va pactar amb els americans, cosa 
que el va estabilitzar. Allò havia de durar i 
calia acomodar-s’hi. Jaume Pastells en les 
seves memòries explica com, en aquells 
moments, persones que no se saluda-
ven des del final de la guerra, van tornar 
a fer-ho. Van canviar algunes coses, tot i 
que el règim continuava sent una dictadu-

LA FUNDACIÓ DE LA SOCIEDAD UNIÓN  
RECREATIVA LA LAGUNA (1947). 
Reconciliació i exclusió a la postguerra

CULTURA

Portada dels Estatuts de La Laguna, autoritzats pel 
Govern civil de Girona el 7 de març de 1947.
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ra repressiva i cruel. Entre altres aspectes, 
significativament, el setembre de 1945 la 
salutació feixista “brazo en alto”, que fins 
aleshores el règim havia imposat en tots els 
actes públics, va deixar de ser obligatòria. 

L’ambient va fer possible actes rellevants 
de reconciliació a l’interior del país com les 
Festes d’Entronització de la Mare de Déu 
de Montserrat. Les va promoure, aprofitant 
la llibertat de moviments que l’Església ca-
tòlica tenia en el nou règim, la dita Comissió 
Abat Oliba, que va tenir una activitat extra-
ordinària i va mobilitzar comissions locals 
arreu del país, per recollir fons i oferir una 
llàntia de cada comarca a la Mare de Déu. 
En fou secretari un jove Josep Benet. A Sils 
el 27 d’abril de 1947, diada de la Mare de 
Déu de Montserrat, Mn. Josep Clos anota a 
les seves llibretes d’efemèrides parroquials: 

Con motivo de celebrarse en la Santa Mon-
taña el solemnísimo acontecimiento de ofre-
cerse a la Virgen un nuevo y hermosísimo 
trono de plata y ofrendas de Lámparas co-
marcales, se hizo en las misas colectas para 
contribuir a la adquisición de la Lámpara que 
ofrece la comarca de la Selva, recaudándose 
220 ptas que fueron entregadas a la Comi-
sión Abad Oliva de Santa Coloma de Farnés.

A les actes municipals, a més, trobem que 
el 20 de juny el consistori queda assabentat 
per comunicacions rebudes de l’inspector 
d’ensenyament i del mestre de Sils Ramon 
Serra que “el alumno Pedro Brugués Delàs 
ha obtenido un clamoroso éxito en el Con-
curso Escolar Infantil Provincial organizado 
por la Comisión Abad Oliva con motivo de 
las Fiestas de Entronización de la Virgen de 
Montserrat”; per aquesta raó “dicho alum-
no formará parte de los diez que en repre-
sentación de los de Cataluña ofrecerán a 
la virgen un lámpara votiva, el dia 26, con 
gastos de viaje gratuitos”. L’ajuntament 
acorda pagar el viatge al mestre perquè 
l’acompanyi, ja que considera que els bons 
resultats del noi són també mèrit del mestre 
i es deuen a “su trabajo y desvelos al frente 
de la Escuela”.

Un grup ampli i variat promou una 
entitat i un local

En aquest ambient general a Sils es mante-
nen ja el 1946 una sèrie de reunions amb 
vistes a crear una entitat d’esbarjo amb 
un local propi que eviti haver de dependre 
dels envelats provisionals per les festes. Els 
bons resultats de la festa havien deixat uns 
diners que es volien dedicar a aquesta ini-
ciativa, cosa que indica una certa recupe-
ració de la vida local, econòmica i anímica, 
almenys de determinats sectors. 

De fet, hi havia precedents d’entitats festi-
ves a Sils, abans del conflicte civil, com el 
Cercle Recreatiu o la Unió Sportiva, però 
no havien aconseguit consolidar una ubi-
cació o un espai suficient i estable per a les 
activitats festives (ball, cinema…). Els anys 
20 i 30 també hi havia un local a Cal Sevi-
llano, on es feia ball organitzat per la Unió 
Sportiva, i la Sala Auladell al carrer Major, 
que encara es conserva (hi va haver durant 
anys la fusteria Colomer). També durant la 
guerra el comitè local va obligar la família 
Madí a cedir un espai i sufragar les despe-
ses de construir un local de ball al carrer 
Major (on després hi va haver el magatzem 
de la fàbrica de mitjons dels Madí, que en 
van recuperar la propietat en acabar la 
guerra). Els primers anys 40, mentre l’Es-
glésia no estigué novament rehabilitada, en 
aquest local provisional s’hi va dir la missa. 
Avui no existeix i al seu lloc hi ha un bloc 
de pisos.

A mitjan 1946 es promou, doncs, a Sils una 
nova societat o entitat dita “Unión Recrea-
tiva La Laguna”. La designen amb el nom 
de l’Estany, element emblemàtic de Sils, 
però en castellà, que era la llengua que 
el franquisme imposava i també tenia una 
certa tradició (així s’anomenava, “Laguna 
de Sils”, en els mapes i documents antics i 
en els rebuts dels censos anuals que els qui 
tenien un tros d’estany pagaven a la mar-
quesa de Valdelagrana, com a successora 
dels feudals Cabrera-Medinaceli). 

El grup promotor el formaven 21 persones, 
encapçalades pel comerciant originari de 

Maçanet de la Selva Joaquim Ruhí Surós, 
amb botiga parada al carrer Major (Cal Fer-
rer). Hi trobem Emili Ruhí, Josep Borrell, Jo-
aquim Maruny, Joan Ripoll, Robert Bosch, 
Joan Bosch, Francesc Llinàs, Miquel Viñals, 
Narcís Bardalet, Narcís Figueras, Ramon 
Viñolas, Josep Auladell, Carles Riera, Jacint 
Capdevila, Pere Madí, Emili Call, Salvador 
Aragay, Enric Compañó, Enric Adroguer i 
Pere Abradó. La feina d’aquest grup –molt 
variat en ocupacions, interessos, poder ad-
quisitiu i orientació ideològica– consistí a 
donar forma a la nova entitat i a buscar uns 
terrenys per edificar-hi un local. Ara, però, 
ens interessa sobretot la qüestió dels càr-
recs directius i de l’exclusió de certes per-
sones per part de les autoritats. 

Primera junta i exclosos pel Governa-
dor civil

Una de les principals feines prèvies era ela-
borar un projecte d’Estatuts. Es preparen 
i es fan imprimir amb data de 20 d’octu-

Última pàgina dels Estatuts de La Laguna, autoritzats 
pel Govern civil de Girona el 7 de març de 1947.
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bre de 1946. Els signen els membres de la 
“Comisión organizadora”, la primera junta 
de l’entitat: Joaquim Ruhí Surós (president), 
Joaquim Maruny Viñals (vicepresident), 
Narcís Figueras Donat (secretari), Francesc 
Llinàs Buera (caixer), Enric Compañó Ban-
cells (primer vocal) i Josep Borrell Pujadas 
(segon vocal). Els estatuts es presenten de 
seguida a l’aprovació, preceptiva, del Go-
vernador civil, que no els autoritzarà fins 
al 7 de març de 1947, quan s’hagin dut a 
terme els canvis que aquest exigeix i que 
tenen a veure amb els antecedents d’alguns 
dels implicats.

Per més que en l’article 2 dels Estatuts es 
declari que “[l]a Sociedad es enteramente 
apolítica, por cuyo motivo se abstendrá de 
tomar parte en acontecimientos ni asuntos 
políticos, quedando asimismo prohibido a 
los socios suscitar discusiones que tengan 
o puedan llegar a tener tal carácter”, en 
rebre’s al Govern civil la informació (potser 
des de Sils mateix per part d’alguns falan-
gistes locals) sobre qui eren els integrants 
de la junta d’aquella nova associació, va-
ren saltar les alarmes. El governador de 
Girona era (ho va ser entre 1945 i 1956) 
l’extremeny fincat a Catalunya Luis Mazo 
Mendo (1902-1987), antic fiscal actuant a 
Barcelona, que havia viscut els fets del Sis 
d’Octubre de 1934 (acte de força del presi-
dent Companys i el seu govern en declarar 
l’Estat català, atac de la guarnició militar de 
Barcelona a la Generalitat i posterior em-
presonament dels implicats). Era, doncs, 
persona especialment sensible –com ho 
era el règim en el seu conjunt– a qualsevol 
qüestió que pogués fer ferum de catalanis-
me (avui diríem sobiranisme).

Mazo envia immediatament, el 18 de no-
vembre, un ofici a l’alcalde de Sils, Pere 
Capdevila Madí, amb una exigència termi-
nant:

[I]nformar con la mayor urgencia, de acuerdo 
con la Jefatura Local de FET y de las JONS 
[el partit únic del règim, que llavors dirigia 
Miquel Viñals, també membre del grup pro-
motor de La Laguna, i antic regidor de la Lliga 
abans de la guerra], respecto a la sociedad... 

que interesan constituir en esa localidad, y 
de sus organizadores, en su triple aspecto 
político, social y religioso, debiendo tener en 
cuenta que a pretexto de desarrollar activida-
des lícitas encubran propósitos que intenten 
menoscabar el Decreto de Unificación de los 
partidos en una sola entidad Político-Nacio-
nal, o alienten tendencias partidistas, bien de 
extinguidas organizaciones [partits polítics i 
sindicats], bien de tipo netamente personalis-
ta, o que, por cualquier otro concepto deban 
de estimarse contrarias al signo de unidad en 
el pensamiento y de una común disciplina 
que informan el Nuevo Estado Español. 

Es pren, doncs, moltes molèsties, escriu 
molt (majúscules incloses), de manera que 
tot indica que la cosa el va incomodar. De-
mana antecedents “político-sociales, religi-
osos y de franca adhesión a GMN” [Glorioso 
Movimiento Nacional, com anomenaven els 
franquistes el seu acte de rebel·lió contra el 
govern legal de la República] de tots els so-
cis fundadors i ja deixa clar que, si algun no 

és adequat, “propondrán otro de acuerdo 
con los propios reorganizadores que reúna 
las condiciones de moralidad y capacidad 
propia para el desempeño de los cargos”.

Capdevila, inquiet davant aquella requisi-
tòria fulminant, respon al governador en 
termes exculpatoris: s’excusa que s’hagin 
inclòs a la nova entitat persones “indiferen-
tes” al nou règim i ho justifica perquè ca-
lia unir el poble. Això té relació amb el que 
hem comentat de la fi de la Segona Guerra 
mundial i l’intent de reconciliació que hom 
volia promoure, però que alguns dirigents 
del nou règim, locals o provincials, tant és, 
no acceptaven fàcilment. L’alcalde promet 
canviar la junta provisional per una altra 
que “no ofrecerá duda alguna”. 

Malgrat tot, el 7 de desembre arriba un se-
gon ofici, detallat, en què es demanen ja 
informes sobre 17 persones de les 21. La 
cosa porta el seu temps, a l’Arxiu es con-
serven esborranys escrits a mà i a màqui-

CULTURA

Segons testimonis orals, el grup de promotors de La Laguna va reunir en diverses ocasions al bar Canaletes  
(Figueras), a l’estanc (Llinàs) o a la botiga de Can Pau (Bardalet), aquesta darrera a la imatge. 
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na. És probable que la intenció fos en aquell 
moment fer informes més benèvols però no 
podien contradir els que ja havien enviat el 
1939 amb motiu de les depuracions. Els 
varen enviar a Girona el 31 de desembre 
de 1946 i són comprometedors en graus 
diversos per a tres persones: Josep Borrell, 
Narcís Figueras i Joaquim Ruhí.

El document té forma de llista en colum-
nes. Del factor de la companyia ferroviària 
MZA Josep Borrell diu en l’aspecte político-
social: “Izquierda antes del GMN. Buena 
conducta durante el mismo. Buena colabo-
ración después”; en religió és “indiferente” i 
respecte al GMN també és “indiferente”. De 
Narcís Figueras diu “Igual al anterior” en 
tots els apartats. Joaquim Ruhí té antece-
dents religiosos “buenos”, pel que fa als an-
tecedents polítics és titllat de “indiferente” i 
“afecto” al règim. Els altres són, en general, 
“afectos” (algun “indiferente” en religió, i 
alguns “fervientes católicos”) i políticament 
“buenos” o “de derechas de toda la vida”.

Dels signants dels Estatuts, doncs, aquests 
tres (Ruhí, Figueras i Borrell) seran exclo-
sos pels seus antecedents polítics (sobretot 
vinculats amb la vida local dels anys trenta 
i sobretot amb els fets d’octubre de 1934) i 
per poc entusiastes (“indiferentes”) del nou 
règim. Són substituïts per altres persones 
del grup inicial (Bardalet, Bosch i Capdevi-
la). Es mantenen de la primera junta Maruny 
(Quimet forner, que passa a president), Lli-
nàs (barber i fuster) i Compañó (flequer). El 
comerciant Narcís Bardalet (Can Pau) ocu-
pa la secretaria en lloc del vinater Figueras 
(havia de ser persona capaç de redactar 
les actes i Bardalet ho era). El jove Capde-
vila (Jacint, 35 anys) era el fill de l’alcalde. 
Bosch (Frare) representava una altra de les 
famílies acomodades, que aportà recursos 
i sempre van estar vinculada a La Laguna. 
La remodelació ha fet el seu fet. En cop ac-
ceptats els canvis pel Govern civil, el 9 de 
febrer de 1947 es forma la Junta definitiva, 
que es constitueix el 16 de març.

Cloenda i una postil·la familiar

Les conclusions que podem extreure 
d’aquest episodi són diverses. D’una ban-
da, que la confrontació política dels anys 
30 i del període de la guerra va deixar ci-
catrius fondes. Que l’ambient de reconcili-
ació de mitjans anys quaranta va topar amb 
moltes dificultats, tot i els intents propici-
ats per iniciatives com les de la Comissió 
Abat Oliba. Que, tot i voler integrar perso-
nes de diverses trajectòries i orientacions 
ideològiques en una iniciativa de caràcter 
associatiu i festiu (al grup promotor hi ha 
membres de la nova situació, conservadors 
i dretans, i persones d’esquerra moderada, 
actives abans de la guerra), el règim per 
mitjà del Governador civil (segurament 
instigat per falangistes locals més radicals 
o en connivència amb els que també són 
dins la comissió) no deixa passar cap opor-
tunitat de apartar de la vida pública aquells 
noms que poden relacionar-se amb l’activi-
tat política o de qualsevol tipus d’abans del 
conflicte civil. 

En el cas de Narcís Figueras, que conec 
bé, encara que l’informe de 1946 sigui més 
benèvol, no pot esborrar l’enviat l’abril de 
1939 per la Falange local (i que el Govern 
civil tenia a disposició). El vincle amb el 6 
d’Octubre era ben evident: “...la noche del 
6 de Octubre del año 1934 se posesionó del 
Ayuntamiento y ejerció durante unas horas, 
por haber fracasado el movimiento, el cargo 
de vocal de la Comisión gestora que se de-
signó.” Fins aquí els fets objectius (Figue-
ras, Ruhí, Adroguer (Móra), Camps Doltra... 
van prendre part directa en els fets), però 
l’informe continua amb evident claredat 
interessada: “...ha sido siempre (subratllat) 
afiliado al partido Bloc Català Republicà de 
esta población, adherido a Esquerra Repu-
blicana de Cataluña, y ha ejercido el cargo 
de Secretario de dicho partido y durante 
el GMN fue entusiasta defensor (el darrer 
mot ratllat; els devia semblar massa fort) y 

admirador de los ideales marxistas”. Figue-
ras fou depurat i va perdre la carteria que 
exercia des de 1927. No va tenir èxit l’intent 
dels falangistes locals més radicals d’im-
pedir que continués l’activitat privada de 
corresponsal de La Vanguardia (de manera 
rocambolesca durant mesos anaren cada 
dia abans de les 6 del matí a l’estació de 
l’Empalme per interceptar, en arribar el tren 
correu, el paquet de diaris i distribuir-los 
ells pel poble perquè Figueras no tingués 
cap presència pública i per tallar-li tota font 
d’ingressos; l’empresa de La Vanguardia, 
però, no acceptà mai la seva substitució i el 
mantingué en la feina). 

Tot i així, era evident que, des del punt de 
vista del règim (i encara que a nivell local es 
valorés la seva implicació fins i tot per una 
part dels seus adversaris) no podia tenir 
cap participació en la nova entitat. La gent 
com ell havien de quedar sempre en segon 
terme. Més endavant, la segona meitat dels 
anys 50, davant la perspectiva d’emparen-
tar els Capdevila amb els Figueras (ja que 
el meu pare es posà a festejar amb la meva 
mare, i es van casar el 1961), l’encara al-
calde (fins al 1958) Pere Capdevila va fer la 
proposta verbal a Narcís Figueras de “retor-
nar-li” la carteria (una mena de rehabilita-
ció), cosa que ell va rebutjar.

Aquest episodi familiar explica també quins 
han estat de vegades els únics camins de 
superació de les ferides provocades pels 
enfrontaments dels anys 30: el pas del 
temps i de les generacions. I explica també 
la història que el país ha viscut posterior-
ment. 

NARCÍS FIGUERAS CAPDEVILA
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LOS VEINTICINCO:  
UNA ASSOCIACIÓ D’APOSTES A SILS

CULTURA

En aquest article us volem presentar un do-
cument datat de 1943 que ens ha facilitat 
el senyor Josep Soliva, col·laborador de l’Ar-
xiu Municipal de Sils, sobre una associació 
de Sils desconeguda fins a data d’avui. A la 
caràtula s’indica que era propietat d’en Llu-
ís Call i Pi i actualment la conserva la Mercè 
Call i en Salvador Ribas, als quals també 
volem agrair la seva col·laboració.

Es tracta d’un foli mida quartilla plegat per 
la meitat. A l’exterior del document, a la 
portada, hi consta el títol de soci, el propi-
etari del document (el soci), les signatures 
dels responsables de l’associació, la data i 
unes xifres o terminacions. A la contrapor-
tada hi consten tots els membres de l’asso-
ciació, els quals són exclusivament homes i 
diríem que tots de Sils o Mallorquines i cap 
de Vallcanera, fet indicatiu de la poca rela-
ció existent aleshores entre els dos pobles. 
A l’interior del document podem llegir els 
estatus de l’associació, els quals ens in-
formen sobre els seus objectius i la forma 
d’organitzar-se.

L’única finalitat de l’associació era sortejar 
entre els socis una bossa de donatius en 
moneda que ells mateixos havien efectu-
at (avui en diríem una aposta, juguesca o 
porra). Cada soci tenia assignades unes 
terminacions que, si coincidien amb el 
nombre guanyador del sorteig de la jugada 
tercera de cada mes de la loteria nacional, 
els donava dret a premi. Cada mes es re-
collien 130 pessetes d’entre els socis. 30 
pessetes anaven destinades a la compra 
del número de loteria i les 100 restants les 
guanyava la persona que disposés de la 
terminació que coincidia amb la del núme-
ro guanyador en el sorteig. Si, a més, el 
número al qual jugava l’associació resul-
tava guanyador d’algun dels tres premis 
majors del sorteig de la loteria nacional, el 
soci que tingués la terminació coincident 
es quedava la meitat del premi. L’altra mei-
tat es repartia entre la resta de socis. Els 
estatuts regulen altres circumstàncies en 
el cas que toquessin premis menors i els 
aspectes d’organització (càrrecs, elecci-
ons...).

Si abans del dia 15 de cada mes el soci no 
havia abonat al tresorer de l’associació la 
quantitat estipulada de 5,25 pessetes ales-
hores el soci perdia tots els drets i el seu 
lloc l’ocupava algú que es trobés en llista 
d’espera.

Es tracta d’una associació de la qual no en 
teníem coneixement perquè no estava orien-
tada cap a l’organització d’actes i per tant no 
deixà altre rastre en la documentació muni-
cipal ni en el cicle festiu municipal. Tampoc 
hem arribat tant lluny com per verificar si 
estava legalment constituïda i constava als 
registres del Govern Civil de Girona però no 
ens estranyaria ja que l’any 1943, poc des-
prés d’acabar la guerra civil (1936-1939), les 
associacions de persones estaven escrupo-
losament controlades per les autoritats.

Si tenim en compte que la Unión Recreativa 
y Cultural la Laguna no es va fundar fins 
l’any 1946, i en la qual retrobarem molts 
dels noms que trobem en aquests estatuts, 
hem de suposar el motiu de fundar l’asso-

ciació fou diferent dels que impulsaren la 
creació de la Laguna. Mentre que aleshores 
els socis es proposaren la titànica tasca de 
construir un local, animar la vida cultural 
del poble i reconciliar els veïns (vegeu arti-
cle de N. Figueras en aquest mateix núme-
ro), diríem que en aquest cas simplement 
volien evitar problemes amb les autoritats 
franquistes, les quals exercien un control 
molt gran sobre les associacions i reunions 
de persones. El fet que l’associació de Los 
veinticinco no desenvolupés cap més acti-
vitat ens inclina a creure que la motivació 
de la fundació de l’associació fou merament 
el compliment de la legalitat vigent. Desco-
neixem si Los veinticinco desaparegué im-
mediatament després de la fundació de la 
Laguna.

Una reproducció d’aquests estatuts que us 
hem presentat han estat ingressats a l’Arxiu 
Municipal (capsa 235).

JOAQUIM SOLER
Arxiu Municipal de Sils
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SILS ARA FA 100 ANYS
8 d’abril de 1917

S’informa que s’ha instal·lat l’electricitat a la 
casa de la mestra i, com que també s’ha 
instal·lat al pis de dalt, el secretari proposa 
que si algun dia l’Ajuntament deixa de llogar 
el local on viu la mestra també hi deixi la 
instal·lació, la qual cosa l’Ajuntament assu-
meix. 

S’acorda celebrar l’obligada Festa de l’Arbre 
“y se remita luego al Sr. Gobernador Civil de 
esta província la memoria reglamentaria de 
dicha fiesta”. La primera celebració a Sils 
s’escaigué el 27 de febrer de 1916, men-
tre que aquell 1917 es decidí celebrar-la el 
primer diumenge de maig. Aquesta festa 
cívica instaurada per llei que encara no ha-
via trobat doncs el seu lloc en el calendari 
festiu local d’arrel religiosa.

L’alcalde informa que ha arreglat el camí ru-
ral que des de Sils va cap al molí de la Rupit 
passant per can Brun.

20 de maig de 1917

L’alcalde informa als regidors que els emfi-
teutes de l’estany se li han queixat dels pro-
blemes que els suposen les aigües pluvials 
que recull el riu Clar en el punt conegut com 
el Pla de Sils, ja que quan plou molt s’inun-

da tot aquell tros. Els emfiteutes demanen a 
l’alcalde que ordeni als propietaris que limi-
ten amb el riu Clar que “construyan diques 
y malecones para defender los terrenos de 
los vecinos de los ataques de las corrien-
tes”. L’alcalde es remet a la llei municipal i 
a la llei de l’aigua perquè l’Ajuntament exi-
geixi als propietaris de les finques per on 
discorre el riu Clar per tal que “dentro el 
improrrogable plazo de quince días arreglen 
por su cuenta el cordón de dicho río que 
se derrumbó por el ataque de las corientes, 
en la parte que les corresponda, a fin de 
evitar los perjuicios que por estancamiento 
pudieran ocasionarse a la salud pública y a 
la seguridad de las personas y bienes. De 
lo contrario, si dejaren transcurrir el citado 
plazo sin verificar lo que se les ordena, se 
les exigirán las responsabilidades corres-
pondientes y se obrará en la forma a que 
hubiere lugar”.

1 de juliol de 2017

L’Ajuntament rep una petició de director 
de l’Escola de Funcionaris de l’Administra-
ció Local de Barcelona, també signada pel 
president de la Diputació de Girona i per 
Joan Ventosa i Calvell, diputat de la Lliga 
Regionalista a Madrid pel districte electoral 
de Santa Coloma de Farners. En missiva 
es sol·licitava que es deixés assistir al se-

cretari municipal de Sils (aleshores Ama-
deu Simon i Mestres) a la Tercera Semana 
Municipal, un congrés destinat a parlar de 
temes d’interès pels municipis petits de Ca-
talunya. Aquesta activitat s’havia de desen-
volupar entre el 2 i el 7 de juliol. Malgrat 
la rellevància dels signants, l’Ajuntament 
no hi accedeix “por no considerarlo nece-
sario”. Cal tenir en compte que al 1917 el 
secretari municipal era l’únic treballador de 
què disposava l’Ajuntament i que l’acta no 
recull cap manifestació seva sobre l’interès 
que pogués tenir en assistir-hi. L’únic que 
podem constatar que és la importància que 
els organismes supramunicipals volien tenir 
informats i posar al dia de les novetats le-
gals els secretaris del pobles petits. La Van-
guardia del 6 de juliol de 1917 publicà una 
crònica sobre l’obertura i el contingut de les 
sessions d’aquest congrés.

JOAQUIM SOLER
Arxiu Municipal de Sils
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1r CONCURS DE COLLES SARDANISTES
El passat 28 de maig el municipi de Sils va 
acollir el 1r Concurs de Colles Sardanistes 
de les Comarques Gironines, celebrada 
en el marc de la Competició Territorial, va 
reunir en la seva participació prop de 200 
dansaires, garantint el seu èxit i la futura ce-
lebració de properes edicions.

En aquesta 1a competició varen participar 
15 de les 18 colles que es van inscriure i 
era puntuable pel Campionat Territorial en 
les cinc categories establertes:

• Alevins, fins 10 anys
• Infantils, fins 14 anys
• Juvenils, fins 18 anys
• Grans, fins 40 anys
• Veterans, +de 40 

La jornada va ser organitzada per l’Ajunta-
ment en col·laboració de l’Associació Fran-
cesc Mas i Ros i la Diputació i avalada per 
la Federació Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya, resultant com a guanyadors:

• Categoria Alevins: Colla els Belluguets de 
Figueres

• Categoria infantil: Colla Il·lusions de Cas-
sà de La Selva

• Categoria Juvenil. Colla Estel de les Ga-
varres

• Categoria Grans: Colla Mans Amigues i la 
Colla Antaviana de Tordera en competició 
lliure

• Categoria Veterans: Colla d’Albera Dan-
sa de Villalonga dels Monts (Catalunya 
Nord)
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EL CLUB DE LECTURA  
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILS 
COMMEMORA L’ANY BERTRANA
Aquesta pretén ser una crònica d’una des-
coberta, o més aviat, d’una redescoberta ja 
que, com diu Italo Calvino en Perquè lle-
gir els clàssics, “cada primera lectura d’un 
clàssic en realitat és una relectura” perquè 
“Els clàssics són aquells llibres que ens ar-
riben amb l’empremta de les lectures que 
han precedit la nostra i arrosseguen la que 
han deixat en la cultura o en les cultures 
que han travessat (o més simplement en el 
llenguatge o en els costums)”.1 

Llegir Bertrana ens atorga aquesta expe-
riència, l’experiència de redescobrir un 
clàssic, l’experiència de rellegir l’entorn: 
ens assenyala aspectes i noms oblidats del 
paisatge; rememora personatges anònims, 
però també il·lustres malfactors i criminals 
cèlebres; convida a visitar indrets inexplo-
rats encara que propers; ens desperta la 
curiositat per aquells espais amagats que 
se’ns fan visibles quan ell els anomena, els 
pinta, els flaira... De la seva mà recuperem 

1 Calvino, Italo. Per què llegar els clàssics. Barcelona: 
Edicions 62, 2016. Pàg. 10

la capacitat d’admirar les coses més senzi-
lles i quotidianes; recobrem paraules velles 
que anomenen vells objectes, que encara 
ens envolten, però que han perdut entitat 
perquè han perdut el nom, perquè aquesta 
“desmemòria” denota una utilitat oblidada, 
desusada, tan antiga com ells mateixos. 
Aquesta sensibilitat materialitzada en text 
ens convida també a mirar la natura amb 
uns altres ulls, i en fer-ho ens obliga a alen-
tir el ritme, a albirar i esbrinar la bellesa i la 
lletjor de les coses, de vegades impercep-
tibles per repetides i familiars. Llavors per 
fi, veiem.

Llegir i debatre apassionadament Proses 
Bàrbares de Prudenci Bertrana i resseguir 
les passes de l’autor fent la ruta literària sel-
vatana el passat dissabte 17 de juny amb els 
integrants del Club de Lectura de la Biblio-
teca Municipal no ha estat ni un accident 
atzarós, ni una casualitat. Forma part d’un 
programa d’activitats dissenyat en conso-

nància amb els múltiples esdeveniments 
culturals, que sota el Comissariat d’Oriol 
Posantí-Murlà i amb el patrocini de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, se celebren 
al llarg de tot el territori. Aquest any es com-
memoren el 150è i el 125è aniversari del 
naixement de Prudenci Bertrana i Aurora 
Bertrana, respectivament. L’objectiu últim 
de tots aquests actes que culminaran en 
el cas del Club de Lectura de Sils amb la 
lectura de Josafat, la posterior tertúlia al vol-
tant de l’obra i la visita a la Catedral de Giro-
na, és el de fer conèixer més i millor l’obra 
d’aquests dos insignes representants de la 
cultura i de la literatura catalanes del segle 
XX. Des de la Biblioteca Municipal ens hi 
sumem i gaudim de la iniciativa fent els que 
ens agrada i ens congrega: llegint.

PAULA OTERO
Bibliotecària

SELVA CULTURA
Selva Cultura és un nou web de promoció de 
l’activitat cultural de la comarca de la Selva 
gestionat des del Consell Comarcal. El web 
pretén impulsar l’activitat artística, fomentar 
el consum cultural i generar nous públics 
per la cultura dels municipis selvatans.

El web difondrà les activitats culturals de 
caràcter professional, organitzades tant per 
Ajuntaments, entitats o empreses, sempre 
i quan siguin capaces d’atraure un públic 
que superi el d’àmbit pròpiament munici-

pal. Ens referim a esdeveniments que per la 
seva rellevància, siguin capaços de motivar 
el desplaçament de públics cap als munici-
pis que els acullen, tot posant una atenció 
especial en les arts escèniques i visuals i 
la música.

Ara que us l’hem presentat esperem que el 
visiteu i que sigui útil: www.selvacultura.cat

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

file:///Volumes/DADES/REVISTES/Quadern%20de%20Sils/Quadern%20de%20Sils%2096/originals/13-Cultura/SelvaCultura/www.selvacultura.cat
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51a EXPOSICIÓ DE FLORS, 20a FIRA DE 
SANT PONÇ I 15a FESTA DE SANT ISIDRE

A l’edició d’aquest any de la 51a Exposició 
de Flors, la 20a Fira de Sant Ponç i la 15a 
Festa de Sant Isidre hem disposat de més 
de 40 espais decorats, 32 aparadors de 
comerços de Sils a concurs, fantàstics col-
laboradors i molts participants pel Concurs 
de flors, testos, cactus, racons i composici-
ons florals. 

A banda, hem gaudit de diverses activitats 
per a petits i grans com l’espai musical als 
Jardins del Dr. Dexeus, el concert Heavy 
per xics, la fira d’artesania, les exhibicions 
de ball flamenc, de ball de bastons, de ba-
tuka, de rítmica, de sardanes i de tractors 
al Passeig, els tallers amb toc creatiu a La 
Laguna, les mostres d’art dels joves i dels 
alumnes de Sils al Passatge Tocs i la bona 
gastronomia als Restaurants de Sils amb 
Menú Tocs de Flor. 

En resum, la festa de Tocs de Flor Sils 2017 
ens ha deixat amb un somriure a la boca, 
amb un gran èxit de participants, de col-
laboradors i de visitants. A més hem apro-
fitat l’ocasió per a formar part de la guia 
de Viles Florides. A nivell d’organització 
podem dir: repte aconseguit! Repte que ha 
estat una gran experiència d’aprenentatge, 
de coneixement, de sentiment de poble i 
de transmetre valors amb bon gust i moltes 
ganes de més i millor per les següents edi-
cions. Hem pres bona nota!

Des del col·lectiu Tocs de Flor no ens can-
sarem de donar les gràcies, a tots els que 

ho heu fet possible i n’heu format part, per 
la vostra confiança, il·lusió, talent, creati-
vitat, feina i esforç per continuar amb una 
bonica tradició festiva i social de Sils i, així, 
seguir escrivint una història que va arrancar 
ara ja fa més de mig segle.

Agraïments especials a l’Ajuntament de 
Sils, a la Loli de l’Associació de Festes i Ac-
tivitats Culturals de Sils i també al Centre 
Cívic; a l’igual que a la Immobiliaria Silenca 
per la cessió dels Jardins del Dr.Dexeus, a 
la Brigada Municipal per tot i més, a la Sra. 
Juli Manero per la seva saviesa i per estar 
un any més al peu del canó, a les diferents 
Associacions del municipi, als Centres Edu-
catius, als comerços, a les empreses i a to-
tes les mans amigues les facilitats donades. 

Per últim, des del col·lectiu Tocs de Flor ja 
estem sembrant les llavors pel projecte de 
l’any vinent i la pregunta és, amics i ami-
gues de Sils, equip de govern ¿fins a on 
voleu arribar? Per part nostra les ganes, la 
creativitat i l’enginy no faltaran. I ens ha en-
cantat parlar un nou llenguatge de les flors 
amb tots vosaltres!

Podeu veure més informació, imatges i ví-
deos a Sils.cat, al Facebook de l’Ajuntament 
de Sils, a la Fan Page de Tocs de Flor o con-
tactant amb nosaltres al correu electrònic 
tocsdeflorsils@gmail.com.

PREMIATS 51a EXPOSICIÓ DE FLORS:

Rosa individual:
1r: Vermella de Roser Alabert
2n: Llarga de Maria Solà
3r: Salmonada de Martí Vilalta

Composició de roses:
1r: La llum del sol de Herminia Esteban 
2n: Il·lusió de Maria Rosa Taberner 
3r: Gràcies a les flors, les passions broten  
 del cor de Herminia Esteban

Composició de flors variades:
1r: De la terra, l’aigua i el sol, les flors un  
 miracle són de Nati Adroguer
2n: Matinada de Josefa Muñoz
3r: Del meu jardí d’Anna M. Bardalet

Composició infantil de flors variades, 
fins a 12 anys:
1r: Oclusió de Pol Batlle
2n: Festa d’Alba Martín 
3r: La rosa petita de la casa de Xènia Juarez

Composició juvenil de flors variades, 
de 13 a 18 anys:
1r: Les flors de les 5h de Fiona Doncaster
2n: Senzillesa de Laura Casadellà 
3r: Groguenca de Sílvia i Anna Turón

Testos. Inclou testos amb flors i testos 
amb fulles:
1r: Cant de flors d’Anna Brossa
2n: 30 anys florint de Mercè Gasquet 
3r: Mar groc de Mar Sánchez

Cactus individual:
3r: Les 3 vares de Montse Torrent
2n: L’amor és rosa de Jordi Mateu
1r: Rosor de Conxita Pararol

Grup de cactus:
1r: Paquita Melció
2n: Montserrat Mas
3r: Lucia López

Racons a concurs: 
S’ha ampliat de 3 a 5 premis, més 1 accès-
sit del jurat per l’alt nivell.

Racó creatiu: Ambients de Fina Damian
Racó divertit: Sils de Juli Manero.
Racó elaborat: Records de Teresa Dolcet
Racó floral: Branca florida d’Anna M. Bardalet
Racó familiar: Cassoles trencades, de la 
cuina al jardí de Dolors Adrogué
Racó original: Retalls de Maria Vergés i 
Anna Prat (Accèssit atorgat pel jurat)

Aparadors premiats: 
S’ha ampliat de 3 a 5 premis per la bona 
participació i alt nivell.

Aparador creatiu: Suministres la Selva
Aparador floral: Fleca Can Companyó
Aparador divertit: La pelu de la Noe
Aparador elaborat: Fleca de Mallorquines
Aparador familiar: Hostal de Mallorquines

TOCS DE FLORS

mailto:tocsdeflorsils@gmail.com
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Ja fa uns mesos vam informar que el 
nostre municipi s’havia adherit al col-
lectiu de Viles Florides.

Viles Florides és una iniciativa de la Con-
federació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC) que promou la trans-
formació de racons, pobles i ciutats de 
Catalunya  a través de la planta verda 
propiciant espais agradables, treballant 
per millorar la qualitat de vida dels veïns, 
però també pretén conscienciar la soci-
etat envers les polítiques de sostenibilitat 
mediambiental i el desenvolupament de 
les economies locals a través de l’atrac-
tiu del jardins i parcs urbans.

Viles Florides vol posar en valor la rique-
sa natural i paisatgística del municipi 
mitjançant el reconeixement públic (a 
través de l’atorgament de diferents flors 
als cartells d’entrada al municipi similars 
a les estrelles dels restaurants) d’aquells 
projectes d’enjardinament, ornamenta-
ció floral, mobiliari urbà i espais lúdics 
que, tant en l’àmbit públic com privat, 
esdevinguin un exemple a seguir.

SILS, NOU MUNICIPI  
DE VILES FLORIDES

El mes de maig el nostre municipi va 
bullir amb la celebració d’aquestes 
tres festes. No tenim més paraules 
que un GRÀCIES i en majúscules a 
tots i totes els que ho vàreu fer possi-
ble. Després de mesos de preparació 
i els nervis de les darreres setmanes, 
dies i hores... la resposta no podia 
haver estat una altra a la feina ben 
feta, èxit total en cada moment, ac-
tivitat i racó.

No ens volem oblidar a ningú així que 
comencem per agrair els comerços 
que van participar contribuint a en-
galanar el municipi amb els seus apa-
radors, els restaurants que s’hi van 
sumar amb la seva proposta gastro-
nòmica, les associacions del municipi 
que van participar amb parades, ac-
tivitats, actuacions i/o racons florals, 
als alumnes de tots els centres edu-
catius que van dissenyar els cartells 
i les senyalitzacions, als joves que 
ens van obsequiar amb el meravellós 
mural del passatge Tocs que uneix 
el Centre Cívic amb La Laguna,a la 
nostra pagesia que van engalanar i 
desfilar amb els tractors embaladint 
a petits i grans, als veïns i veïnes que 
van participat al concurs floral, a la 
brigada municipal que va treballar 
fins a l’últim moment per a que tot 
quedés a punt, a la Juli Manero per 
la seva ininterrompuda col·laboració, 
al col·lectiu Tocs de Flor, Amics dels 
Pagesos i Comissió de Festes que 
van fer possible la celebració de les 
tres festes i l’èxit de les mateixes i per 
últim a tots els veïns i visitants que 
van emplenar cadascú dels racons 
del nostre municipi... A tots vosaltres 
GRÀCIES!!!

GRÀCIES  
A TOTHOM
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