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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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RECICLATGE I INCIVISME:  
INJUSTÍCIES COL·LATERALS

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.

De la mateixa manera que hom parla de 
“danys col·laterals” d’un conflicte bèl·lic, 
podem parlar d’injustícies col·laterals? Sí, 
serien aquelles que no vénen de dalt, d’on 
solen venir sempre les injustícies, dels po-
derosos, d’aquells que tenen la paella pel 
mànec, els que et diuen a la cara: o pagues 
o al carrer. Aquesta és la injustícia que ano-
menaríem vertical. No parlem, doncs, dels 
que tenen molt i paguen menys sinó de la 
injustícia que ens arriba dels que tenim poc 
i paguem menys. Parlem d’impostos? No i 
sí. Vegem-ne uns casos relatius al reciclat-
ge i a l’incivisme.

El ciutadà o la ciutadana X no recicla, no 
separa les escombraries que genera a casa 
seva. Ho posa tot a la mateixa bossa, tant 
la part orgànica, restes de menjar, com el 
cartró de la llet, la bombeta que s’ha fos 
o les piles gastades... Què més? El got de 
vidre que s’ha trencat, també, i tant que sí! 

L’anonimat –el fet de no saber-se qui és el 
propietari de la bossa un cop llençada al 
contenidor– i una escandalosa manca de 
sensibilitat permeten als nostres ciutadà 
o ciutadana X pagar els mateixos impos-
tos que el ciutadà o la ciutadana Y, que 
es pren la molèstia de tenir a la cuina un 
cubell o bossa per a les restes orgàniques, 
un altre per a tot el que es rebuig i, a més 
a més, un lloc adient on guardar papers, 
cartrons, ampolles de vidre i encara un 
altre raconet per als envasos i altres ele-
ments de plàstic. 

El ciutadà o la ciutadana Y perd el temps, 
és clar, des del punt de vista del ciutadà o 
la ciutadana X. Certament, qui recicla “perd 
el temps”, ha de dedicar un temps a sepa-
rar, seleccionar, desplaçar-se al contenidor 
corresponent o a la deixalleria i té una pe-
tita compensació en la taxa d’escombreri-
es, compensació que resulta insignificant 
i menyspreable per al ciutadà que no re-
cicla o que ho fa volgudament malament. 
Aquest ciutadà o aquesta ciutadana X, els 
d’actituds insolidàries, haurien de saber 
que TOTS i TOTES paguem més a causa la 
mala pràctica de no reciclar correctament 
que protagonitzen abusivament algunes 
persones com ara ell o ella. 

La qüestió no és gens irrellevant. Ben al 
contrari. Cal saber que Sils és un dels muni-
cipis de la comarca de la Selva que menys 
recicla i cada dia puja més la despesa eco-
nòmica que el ciutadà o la ciutadana X no 
tenen en consideració o troben sense im-
portància. La recollida d’un quilo d’escom-
braries té un cost i va pujant. L’any 2010 
arribarà a un sobre cost del 80%. Al muni-
cipi, o sigui, a nosaltres, ens costaria menys 
el servei de recollida si tots ens prengués-
sim la molèstia, el deure, la responsabilitat, 
de separar les deixalles correctament. Així 
doncs, la factura de recollida d’escombreri-
es no és “la xocolata del lloro”, com se sol 
dir, allò que compta tan poc o que no fa de-
sequilibrar la balança. Al contrari, represen-
ten molts milers d’euros que, si recicléssim 
bé, podríem estalviar-nos tots plegats.

Un altre apartat és el de l’incivisme dels 
que embruten els espais públics. Una al-
tra vegada, hi juga fortament l’anonimat, 
l’ocultació de la culpabilitat, la nocturnitat i 
la manca de sentit cívic. Aquests anònims 
embrutidors ens fan pagar a TOTS i TOTES 
la neteja d’aquests espais. Què cal fer si 
som testimonis d’un comportament incívic? 
Si tots tinguéssim clara la idea que qui em-
bruti ha de pagar seríem més crítics amb 
determinats comportaments.

Cal afegir-hi la poca consciència de molts 
fabricants. Molts supermercats i els seus 
proveïdors ho venen tot en envasos inútils 
de plàstic o poliuretà i pràcticament no dis-
posem de cap alternativa que ens permeti 
rebutjar-los. Els distribuïdors de begudes 
recullen els envasos dels bars i restaurants 
però no els de la resta de consumidors. Sa-
bem que en altres països es paga per sepa-
rat la beguda i l’envàs, que és retornable.

Si alguns o algunes –que ara es deuen sen-
tir abonats el senyor Trump– no creuen en 
l’escalfament global (tot i les evidències ci-
entífiques que hi ha), almenys que intentin 
seleccionar les deixalles domèstiques amb 
l’objectiu de rebaixar la factura de les es-
combraries, de les seves i de les de tots. 
Seria d’agrair.

CONSELL DE REDACCIÓ
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EXTRACTE D’ACORDS
JGL ordinària núm. 11/2017 (2/5/2017)

Proposta adquisició tatami puzle local 
social Les Comes PG 2017/461 General 
2017/695 
ACORD: Primer.- Contractar el subminis-
trament i la instal·lació d’un tatami puzle 
pel local social de Les Comes, a IKARA 
PRO-SANDIEGO, SL, per un import total de 
1.143,38 € (IVA inclòs).

Contractació servei de publicitat i comuni-
cació - Exp. 2017/573 
ACORD: Primer.- Aprovar el contracte per 
la prestació de serveis de publicitat i co-
municació, per un període anual compres 
entre el 10 de maig de 2017 al 9 de maig de 
2018, amb HERMES COMUNICACIONS, 
SA per un import total de 3.558 € (IVA in-
clòs).

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

Concessió directa ajut al SES pel projecte 
Junts fem deures - Exp. 2016/725 
ACORD: Primer.- Atorgar la subvenció, amb 
càrrec a la següent partida de despeses del 
pressupost vigent de la corporació, i forma-
litzar-la al corresponent conveni, en el qual 
es detallen les obligacions i compromisos 
del concessionari per aplicar la subvenció 
i justificar-la, a:

Entitat Partida Import

SES de Sils 2017 16 338 48000 402 €

Aprovació addenda al Conveni Marc per a 
la prestació dels serveis socials bàsics i 
especialitzats, any 2017 - Exp. 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 servei muntatge ex-
posició permanent La Laguna PG 2017/589 
General 2017/865 
ACORD: Primer.- Contractar el servei de 
muntatge d’una exposició permanent a La 
Laguna per a la commemoració del seu 

70è aniversari, a OSCAR CASCALLAR TA-
BOADA, per un import total de 3.189,56 € 
(IVA inclòs).

Contractació servei comunicació pública 
audiovisual - Exp. 2017/656 
ACORD: Primer.- Aprovar el conveni per la 
prestació de serveis 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 € (IVA inclòs), corresponent a 260 € 
(IVA inclòs) per 7 mesos.

JGL ordinària núm. 13/2017 (5/6/2017)

Sol·licitud subvenció inversió en habitat-
ges destinats a polítiques socials - Exp. 
2017/704 
ACORD: Primer.- Sol·licitar una subvenció 
al Departament d’Habitatge de la Diputa-
ció 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 man-
teniment de pintura dels pisos de protecció 
oficial del carrer Girona destinats al lloguer 
per a menors de 30 anys.

Sol·licitud adhesió al Pla de polítiques de 
dones de la Selva - Exp. 2017/723 
ACORD: Primer.- Sol·licitar l’adhesió al Pla 
de polítiques de dones de la Selva 2016-
2020 de l’Àrea de Benestar Social del Con-
sell Comarcal de la Selva. 

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

Aprovació definitiva del projecte Ampli-
ació del nombre de nínxols al Cementi-
ri de Vallcanera i nous columbaris - Exp. 
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 projecte d’obres Espai 
de lectura i zona polivalent a Sils - Exp. 
2017/516 
ACORD: Primer.- Aprovar definitivament el 
Projecte d’Obres Locals Espai de lectura i 
zona polivalent a Sils.

JGL ordinària núm. 14/2017 (19/6/2017)

Adquisició càmera exterior per instal-
lacions policia local PG 2017/540 General 
2017/795 
ACORD: Primer.- Contractar l’adquisició i 
instal·lació d’una càmera exterior per millo-
rar el control i seguretat de les instal·lacions 
de la policial local de Sils, a 9 TEKNIC 
SEGURETAT, SCP, per un import total de 
350,30 € (IVA inclòs).

Contractació pintura viària carretera 
Vallcanera PG 2017/559 General 2017/825
ACORD: Primer.- Contractar les obres cor-
responents als treballs de pintura viària de 
la carretera de Vallcanera, a LAIA EGEA TA-
MAYO, per un import de 3.200,45 € (IVA 
inclòs).

Aprovació projecte/memòria valorada re-
paració teulat llar d’infants PG2017/327 
General 2017/505 
ACORD: Primer.- Aprovar inicialment el 
projecte tècnic/memòria valorada de Repa-
ració de la coberta de la Llar d’Infants “La 
Quitxalla”.

Aprovació del pla de desplegament de la fi-
bra òptica PG 2017/592 General 2017/868
ACORD: Primer.- Aprovar el Pla de Des-
plegament de Telefònica de España d’una 
xarxa d’accés de nova generació mitjançant 
fibra òptica al municipi de Sils presentat per 
Telefónica de España, SA.

Proposta reforma magatzem per trans-
formació de vestidors policia local PG 
2017/753 
ACORD: Primer.- Contractar les obres de 
reforma del magatzem de la policia local 
per adequar-lo a vestidors, a CONSTRUC-
CIONS I REHABILITACIONS AVELLANEDA, 
SL, per un import de 2.500,16 € (IVA in-
clòs).
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JGL ordinària núm. 15/2017 (3/7/2017)

Aprovació inicial projecte per a la Implan-
tació d’un tram de carril bici i de millores 
en la mobilitat viària al nucli urbà, Exp. 
2017/580 ACORD: Primer.- Aprovar inicial-
ment el projecte d’obres Implantació d’un 
tram de carril bici i de millores en la mobili-
tat viaria al nucli urbà.

Adquisició de vestuari d’uniformitat per la 
Policia Local - Exp. 2017/828 
ACORD: Primer.- Contractar l’adquisició de 
vestuari d’uniformitat pels dos agents inte-
rins de la policia local de Sils, a TOTTEX 
UNIFORMES, SL, per un import total de 
1.177’45 € (IVA inclòs).

JGL ordinària núm. 16/2017 (17/7/2017)

Aprovació conveni subministrament amb 
pagament ajornat en el marc de la sub-
venció Salut i Crisi 2017 de Dipsalut - Exp. 
2017/916 
ACORD: Primer.- Aprovar el conveni de 
subministrament de productes frescos i/o 
altres productes no alimentaris amb pa-
gament ajornat entre Consum, S.Coop.V. 
i l’Ajuntament de Sils, per distribuir a les 
famílies usuàries de serveis socials amb 
l’import atorgat a la corporació per part del 
Consell Comarcal de la Selva en el marc de 
la subvenció Salut i Crisi 2017 de Dipsalut.

Contractació espectacle ÉsDansa per di-
vendres 25 d’agost PG 2017/833 General 
2017/1231 
ACORD: Primer.- Contractar l’actuació de 
dues companyies per la organització del Fes-
tival ÉsDansa el pròxim divendres 25 d’agost 
al municipi de Sils, al CERCLE DE CULTURA 
TRADICIONAL I POPULAR MARBOLENY per 
un import total de 2.900 € (exempts d’IVA).

Contractació hora del conte PG 2017/904 
General 2017/1339 
ACORD: Primer.- Contractar l’organització 
de l’Hora del Conte que es realitzarà a la bi-
blioteca municipal Jaume Marquès i Casa-
novas de Sils durant els mesos de setembre 
a desembre de 2017, per un import total de 
833,56 €.

Contractació diagnosi i pla acció per 
Pla Gestió Municipal Estany de Sils PG 
2017/840 
ACORD: Primer.- Encarregar la diagnosi i 
avaluació de l’estat de gestió de l’espai de 
l’Estany de Sils i plantejar el pla d’actua-
ció preliminar per a la redacció del Pla de 
Gestió Municipal d’aquest espai natural, al 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, per 
un import total de 3.870 € IVA inclòs.

JGL extraordinària núm. 17/2017 (4/8/2017)

Acceptació subvenció Del Pla a l’Acció L1 
2017 - Exp. 2017/428 
ACORD: Primer.- Acceptar la subvenció 
concedida per la Diputació de Girona dins 
la campanya Del Pla a l’Acció Línia1 2017, 
de 1.062 € per portar a terme la Gestió 
del servei de comptabilitat energètica (59 
pòlisses) i 450 € la Redacció de l’informe 
de seguiment del PAES, un import total de 
1.512 € corresponent a l’expedient número 
2017/4256. 

Acceptació subvenció per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal, any 2017 
- Exp. 2017/278 
ACORD: Primer.- Acceptar la subvenció de 
1.755 € concedida per la Diputació de Gi-
rona per l’actuació de Sega de marges en 
13 km, en concret per la sega de vegetació 
herbàcia a banda i banda dels marges dels 
camins de titularitat pública B-2, M-2, V-4, 
V-9, V-3 i V-5, segons memòria Adequació 
de camins públics veïnals del terme per mi-
llorar i mantenir la conservació, amb núme-
ro d’expedient 2017/3142 apartat a. 

Alteració circulació viaria dels carrers Lli-
ri, Gessamí i Gerani, PG 2017/443 
ACORD: Primer.- Estimar la petició sol-
licitada per Jesús Saul Carretero Ramos 
autoritzant la conversió dels carrers Lliri, 
Gessamí i Gerani en carrers d’un únic sentit 
de circulació.

JGL ordinària núm. 18/2017 (4/9/2017)

Acceptació subvenció per activitats de promoció de la salut - Exp. 2017/610 
ACORD: Primer.- Acceptar la subvenció de 576’20 € concedida per l’Organisme Autònom 
de Salut Pública (Dipsalut) de la Diputació de Girona, corresponent al programa Pm07 del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut, per portar a terme el Taller de memòria al Centre Cívic de 
Sils per la gent gran, amb núm. d’expedient 2017/1520. 

Contractació joves en pràctiques beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalu-
nya 2017 
ACORD: Primer.- Sol·licitar la subvenció per la contractació en pràctiques de joves bene-
ficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017 dels següents contractes/llocs 
de treball: 

Tipus Número Departament/Zona de treball

Auxiliar administratiu 1 Biblioteca

Auxiliar administratiu 2 Secretaria/Urbanisme

Auxiliar administratiu 1 Cultura/arxiu

Conveni de col·laboració pel desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació 
Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera - Exp. 2016/471 
ACORD: Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva 
i l’Ajuntament de Sils per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació 
Producte turístic–cultural Vescomtat de Cabrera.
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Encàrrec servei de redacció del “Pla Espe-
cial Urbanístic de Camins”, al Consell Co-
marcal de la Selva. Exp. 2017/1240
ACORD: Primer.- Encarregar el servei de 
redacció del Pla Especial Urbanístic de Ca-
mins de Sils, al CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA, per un import total de 7.488 € 
(exempt d’IVA).

JGL ordinària núm. 19/2017 (18/9/2017)

Aprovació conveni de col·laboració per la 
realització d’activitats de voluntariat, curs 
2017/2018 - Exp. 2017/1122 
ACORD: Primer.- Aprovar el conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de Sils i l’Insti-
tut de Sils per a la realització d’activitats de 
voluntariat durant el curs 2017/2018. 

Aprovació despeses Aula de Música de Sils 
curs 2017/2018 - Exp. 2017/1057 
ACORD: Primer.- Aprovar la pròrroga del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vidreres i l’Ajuntament de Sils per a la 
creació i posta en funcionament de l’aulari 
de l’Escola Municipal de Música de Vidre-
res a la població de Sils.
Tercer.- Aprovar la despesa pel servei do-
cent de l’Escola Municipal de Música de 

Sils pel curs 2017/2018, d’acord amb el 
que estableix l’informe final de cultura, a 
l’AJUNTAMENT DE VIDRERES, per un im-
port total de 27.586’50 €, corresponent al 
període d’octubre de 2017 a juny de 2018. 

Aprovació definitiva projecte/memòria va-
lorada reparació teulat llar d’infants. Exp. 
2017/505 
ACORD: Primer. Aprovar definitivament el 
Projecte d’Obres Locals per a la reparació 
del teulat de la llar d’infants. 

Ple extraordinari núm. 5 (3/7/2017)

Aprovació definitiva projecte Ampliacions, 
millores i renovacions a les xarxes munici-
pals d’abastament d’aigua potable, Pg Am 
2017/334
ACORD: Primer.- Aprovar definitivament el 
Projecte d’Obres Locals per les Ampliaci-
ons, millores i renovacions a les xarxes mu-
nicipals d’abastament d’aigua potable.

Aprovació festes locals 2018. Exp. 2017/80
ACORD: Primer.- Proposar al Conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya com a festes locals pel 
2018 a Sils els dies 26 i 28 de setembre, 

d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre 
del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Ple ordinari núm. 6 (27/7/2017

Aprovació inicial projecte “Millora dels pavi-
ments de parcs municipals”. Exp. 20171381
ACORD: Primer.- Aprovar inicialment el pro-
jecte d’obres de Millora dels paviments dels 
parcs municipals.

Aprovació inicial projecte “Adequació plan-
ta baixa a nou casal d’avis”. Exp. 2017/520
ACORD: Primer.- Aprovar inicialment el 
projecte d’obres d’Adequació del nou casal 
dels avis.

Aprovació Pla intern d’igualtat de gènere, 
Pg Am 2017/1414
ACORD: Primer.- Aprovar inicialment el Pla 
Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament 
de Sils.
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COMPROMÍS AMB SILS

Catalunya viu moments 
transcendentals, d’impor-
tància històrica, el decurs 
dels propers dies en deter-

minarà el seu futur, això sens dubte.
Però com estan vivint les administracions 
locals tots aquests fets? L’administració lo-
cal que ha d’estar al servei del ciutadà, que 
és la que ha de donar la resposta més im-
mediata en tant a serveis i que ha de garan-
tir i millorar la seva qualitat de vida es troba 
enmig de lleis a les quals deu compliment i 
que es contradiuen mútuament.
Els darrers dies les administracions locals 
han rebut ordres directes que impedeixen 
el seu normal funcionament quant al com-
promís amb el ciutadà i amb les seves en-
titats municipals de les quals sempre hem 
mantingut el concepte que són el motor de 
l’activitat i de la dinàmica municipal. Les 
forces que han de garantir la seguretat del 
ciutadà igualment han rebut ordres de per-

seguir-los i d’impedir drets tant universals 
com el de l’expressió.
Dins d’aquest context, com poden exercir 
els ciutadans els seus drets? Com donar 
resposta a les seves necessitats des de 
l’administració local? És una realitat difícil 
d’entendre, d’explicar i sobretot de gestio-
nar.
Sils va donar resposta a la petició de la Ge-
neralitat per tal que, en compromís amb 
els ciutadans, aquests en poguessin exer-
cir el seu dret. Aquesta acció, tot i saber 
en tot moment quina havia estat la gestió, 
de seguida va ser difamada i qüestionada 
per aquells que malgrat el seu “compro-
mís”  parlaven d’ambigüitat, de no fiar-se’n, 
iniciant una campanya que, lluny de voler 
mantenir la calma i la tranquil·litat que es 
demanava, ha enfrontat i crispat els veïns i 
veïnes. Ambigüitat? Potser s’ho haurien de 
plantejar els que tant en parlen, ja que se’ls 
va oferir implicar-se en la coordinació atès 
el seu suposat compromís i en van defugir: 
encara esperem la seva resposta.

Per altra banda, l’entitat que aquests dies 
realitzava un paper clau també s’ha vist im-
mersa en jocs polítics que han impedit el 
seu normal funcionament, tot promogut per 
aquells que “estan col·laborant” els quals 
els han fet darrerament dos males jugades 
a més de voler-se apoderar de la seva tas-
ca. Com es pot parlar de denegació de lo-
cals a una petició que no s’ha tramitat, on 
és aquesta resolució que en denega l’espai? 
Més mentides i manipulació.
En aquesta situació, l’acció normal hagu-
és estat la de col·laborar en la mesura del 
possible a que els fets esdevinguessin de 
manera natural i evitar l’enfrontament ciuta-
dà dels diferents posicionaments, però van 
optar per treure un efímer rendiment polític, 
ja que quan la veritat sorgeix els castells de 
mentides cauen. A tots ells, per les seves 
accions, els coneixereu.

AL TEU COSTAT!
independentsdesils@gmail.com

• Tot i que aquesta edició del quadern 
es publicarà després de l’1-O en dates 
d’avui i, després de la concentració en 
suport de les nostres institucions i en 
defensa de la democràcia volem expres-
sar el nostre desconcert després d’haver 
sentit el manifest llegit per l’alcalde tot i 
que, ara sí, sabem que ell ha decidit NO 
signar el manifest en suport del referèn-
dum pensant en ell i no en el poble. És 

trist enganyar al poble simulant que estàs 
a favor de quelcom.

• Enllaçant aquest tema volem fer palès el 
nostre malestar després que a una en-
titat local com l’ANC, inscrita al registre 
d’entitats del poble i, per tant, amb tot el 
dret de disposar d’un espai local gratuï-
tament, se li fes abonar 300 € per tal de 
realitzar un acte. Vivim en un poble en 
el que encara parlar de segons què està 
penalitzat.

• Havent començat el nou curs escolar 
amb escoles velles no podem deixar de 
comentar la notícia apareguda ja fa uns 
dies de que es preveu fer una inversió 

global de 400.000 € destinats a la remo-
delació de zones verdes, hem de suposar 
que totes.
Cal realitzar una despesa tan elevada en 
els parcs urbans? Tan malament i inse-
gurs estan? No s’ha fet un manteniment 
acurat? Des del nostre grup creiem que 
era necessari destinar-hi una partida de 
diners però, realment calia que fos tan 
elevada? Us heu plantejat tot el que es 
podria fer amb 400.000 €, a part de re-
novar els parcs infantils?

GRUP MUNICIPAL DE PDECAT
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EL SIGNIFICAT DE L’ESTELADA 
Què és l’estelada? La Viquipèdia diu “La 
bandera estelada, senyera estelada o sim-
plement estelada és considerada la bande-
ra no oficial que simbolitza la independèn-
cia de Catalunya o dels Països Catalans”.
Hem de buscar el seu origen que data d’ini-
cis del segle XX i es considera Vicenç Al-
bert Ballester com el creador o l’inspirador. 
Nasqué de la fusió de la tradicional Senyera 
amb el triangle amb l’estel, del tipus que te-
nia la bandera de Cuba, país on Ballester 
residí temporalment i n’admirà la lluita con-
tra l’Imperi espanyol.
Es va prendre aquest model en clara al-
lusió al desastre del 98 i amb una intenció 
polèmica dirigida contra Espanya. 
Tornant al present, hem de destacar que el 
passat 11 de setembre es va poder celebrar 
una diada diferent al poble de Sils perquè ja 

tenim hissada L’ESTELADA des del passat 
10 de setembre al nostre poble a la rotonda 
del Consum (C-63; intersecció amb Avingu-
da dels Països Catalans). 
Tot un símbol de voluntat sobiranista, per-
què una proclamació de sobirania no és res 
més que el reconeixement que el dret a de-
cidir de Catalunya correspon ara als cata-
lans i no al conjunt dels espanyols, perquè 
així ho han expressat democràticament a 
les urnes. A partir d’aquí s’obre la via sobre 
decidir el model d’Estat que es vol.
Votar NO a la independència equival a 
seguir com estem ara i quedar subjectes 
al que decideixi el conjunt d’Espanya. En 
aquesta opció és impossible cap mena de 
federalisme o confederalisme. Una major 
descentralització o un reconeixement de 
singularitats no equival a cap d’aquestes 
opcions, simplement es tracta d’un Estat 
més descentralitzat o d’un Estat que reco-
neix la seva pluralitat però res més. Sempre 
el conjunt d’Espanya podrà en qualsevol 
moment plantejar un altre tipus d’Estat que 

no sigui aquest encara que una regió s’hi 
oposi.
Votar SÍ a la independència equival a vo-
tar tota mena de formules d’Estat ben di-
ferents: des de ser un Estat lliure indepen-
dent, un Estat de la Unió Europea o un Estat 
dins d’una federació o confederació. El 
federalisme o el confederalisme per exem-
ple és un model que parteix de les regions 
que lliurement decideixen unir-se, per això, 
qualsevol plantejament federalista o confe-
deralista s’ha d’efectuar després de la in-
dependència. Una vegada Catalunya hagi 
decidit ser un Estat lliure i sobirà podria 
preguntar als ciutadans de Catalunya si es 
volen federar o confederar amb Espanya, 
Europa o amb qui sigui i després traslladar 
la pregunta a Espanya, Europa o amb qui 
sigui, i si totes dues entitats estan d’acord, 
doncs s’avançarà cap allò que decideixin 
els ciutadans.

ERC

Beverly Sils, el projecte que mai acaba: PGA Golf

L’actualitat és engrescadora: són temps de 
canvis de règim? Tot i que no sabem en quin 
punt de la història ens trobarem quan tin-
gueu el Quadern a les mans, us expliquem 
el nostre punt de vista del macroprojecte 
del Golf, aquí en format imatge i també en 
audiovisual al següent enllaç: https://www.
youtube.com/watch?v=BmmuBupzfFY 

Perquè, en canvi, a Sils de moment sabem 
que tindrem els mateixos problemes i pre-
ocupacions...

CAPGIREM SILS

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Independentisme_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Independentisme_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicen%C3%A7_Albert_Ballester
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicen%C3%A7_Albert_Ballester
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pentacle
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Cuba
https://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_espanyol
https://www.youtube.com/watch?v=BmmuBupzfFY
https://www.youtube.com/watch?v=BmmuBupzfFY
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LA TERCERA VIA
La tercera via es la que no vol la indepen-
dència però tampoc vol continuar com fins 
ara. És la que demana obrir vies de diàleg 
i negociació per trobar solucions polítiques 
als problemes polítics. La tercera via està 
en contra de la repressió i de judicialitza-
ció de la política. L’ actitud del govern del 
PP és intolerable, estan contribuint a una 
escalada de confrontació que afectarà a la 
convivència entre la ciutadania.
Però també és cert que el bloc indepen-
dentista, avui majoritari al Parlament, no ha 
fet les coses amb ple respecte a la legalitat 
catalana, a l’Estatut i les nostres normes. 
Unes lleis com les aprovades requerien de 
al menys 90 vots i es varen aprovar amb 

nomes 72. Els lletrats del Parlament ja ho 
varen advertir.
Això va provocar moltes desafeccions amb 
el procés que han estat ara oblidades de 
moment per la brutal repressió del govern 
del PP. Davant aquest situació cal una ali-
ança per fer-hi front i fer fora al PP del go-
vern per obrir un nou escenari a Espanya i 
a Catalunya. I a les Cortes hi ha una majoria 
que ho podria fer possible,
La via del diàleg i la negociació, la tercera 
via, és plural i diversa, i encara ho ha de ser 
més fins arribar a ser una gran majoria a 
Espanya i a Catalunya. En aquesta diversi-
tat recuperen tot el seu valor les ensenyan-
ces del PSUC que va mantenir la unitat del 
poble català durant la dictadura feixista i 
duran la transició a la democràcia, ajuntant 
les reivindicacions nacionals i les de classe, 
explicant que són indissociables.
La solució del problema no serà només 
millorar l’encaix i les balances fiscals per 

Catalunya, ha d’incloure necessàriament 
millorar les condicions de vida i treball de 
milions de persones avui avocades a la pre-
carietat i a l’exclusió social, tant a Catalunya 
com a tot Espanya.
La solució només al problema territorial 
sense abordar els problemes laborals i so-
cials pot deixar al marge del procés, a Ca-
talunya i a la resta d’Espanya, a la majoria 
de la població.
Per això volem una República Federal Plu-
rinacional que resolgui els problemes naci-
onals i sigui garantista del drets laborals i 
socials, començant per la derogació de les 
reformes laborals per recuperar la negocia-
ció col·lectiva i la derogació de les reformes 
de les pensions per evitar que, d’aquí pocs 
anys, la gent que es jubili tingui una paga 
decent.

ALBERT MIRALLES GÜELL
Grup municipal ICV - EUiA

INFORMACIÓ MUNICIPAL

CONVENI AMB EL SIAD (SERVEI  
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)
El passat mes d’agost l’Ajuntament de Sils va 
signar un conveni amb el Consell Comarcal 
de La Selva per tal d’oferir quinzenalment els 
serveis del SIAD al nostre municipi, i així evi-
tar el desplaçaments de les usuàries a Santa 
Coloma de Farners. La intenció és la de ga-
rantir el propi servei per fer front a les neces-
sitats actuals i futures que en puguin sorgir.
Què és el SIAD? 
El SIAD és un servei específic adreçat a les 
dones i un espai de relació, que ofereix infor-
mació, orientació i assessorament des d’una 
perspectiva de gènere i facilita l’accés als 
recursos locals, especialment en aspectes 
relacionats amb la violència masclista. 
Treballa en col·laboració amb diferents ser-
veis per promoure la igualtat. Impulsa la 

participació de les dones en la vida pública 
municipal. Contribueix perquè totes les do-
nes puguin millorar l’autonomia i les seves 
condicions de vida. 
Ofereix:
1) Atenció personalitzada i grupal:
• Informació, orientació i assessorament en 

tots aquells aspectes relacionats amb les 
vides de les dones: àmbit laboral, forma-
tiu, social, personal, familiar...

• Informació i derivació als serveis i recursos 
especialitzats.

• Assessorament jurídic i psicològic (el ser-
vei psicològic atén les dones víctimes de 
violència de gènere i els seus fills, i els aju-
den a superar les seqüeles de la violència 
i a viure de forma autònoma).

• Prevenció de les violències contra les do-
nes.

2) Foment de la participació:
• Suport i reconeixement a les associacions 

o entitats de dones de la comarca.
• Suport a la participació de les dones a tra-

vés dels equipaments de proximitat dels 
diferents municipis (biblioteques, centres 
cívics, espais esportius, etc.) 

• Suport a la creació d’espais de participa-
ció puntuals i temàtics.

Com sol·licitar aquest servei?
Cal demanar cita prèvia amb l’assistent soci-
al que serà l’encarregat de realitzar la deriva-
ció corresponent.
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AQUEST ÉS EL MUNICIPI QUE VOLEM?
Ens agraden aquestes imatges?

Has arribat fins aquí amb la furgoneta?

Ves a la deixalleria!

Dimecres i divendres de 16.00 a 18.30

Dissabte de 10.00 a 13.00

No pots anar a la deixalleria?
Truca a NORA, és un servei gratuït  

i t’ho venen a buscar a casa  
el primer dimecres de mes!!!!

872 012 018

El teu incivisme el paguem tots

Si fas ús de la deixalleria tens un 

12% de descompte

al rebut d’escombraries

No ho sabies?
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BRIGADA JOVE 2017
Un any més, l’Ajuntament de Sils ha por-
tat a terme el projecte “Anem per feina” 
durant els mesos de juliol i agost amb jo-
ves del municipi. Aquests nois i noies han 
desenvolupat diferents tasques per al po-
ble: uns acompanyats per integrants de la 
brigada municipal i uns altres pels tècnics 
municipals.

Enguany el projecte ha ofert quatre llocs de 
treball per a joves d’entre 16 i 17 anys que 
han realitzat tasques d’administració, de di-
gitalització de documents d’arxiu, d’atenció 
al públic al Centre Cívic de Sils i de suport a 
la consergeria de l’escola Jacint Verdaguer 
i a la biblioteca municipal. També han ocu-
pat deu places de peó joves d’entre 18 i 20 
anys, de les quals quatre han resultat final-
ment vacants per renúncies: els joves que 
esperaven ocupar aquestes places de peó 
han trobat altres feines. Aquells que sí han 
prestat servei, han acomplit treballs que 
els han ocupat els mesos de juliol i agost, i 
han consistit en tasques de neteja, pintura, 
desbrossament, etc... que han estat super-
visats per la brigada municipal. Finalment, 
pel que fa a les feines corresponent a les 
dues places d’administratiu restants, han 
estat ateses per joves d’entre 21 i 24 a les 
dependències municipals. En aquest últim 
cas, han estat encarregats de l’atenció al 
públic i de donar suport als diferents tèc-
nics del l’ens local.

A tots ells volem agrair la feina duta a terme 
per al municipi i també al personal, tant de 
la brigada municipal com als tècnics, que 
han col·laborat amb el seu temps i dedica-
ció guiant i acompanyant els joves en el seu 
procés d’aprenentatge.

Desbrosament.

Administratius.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2017
El dilluns passat, 11 de setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, a 2/4 d’11 del matí, 
al Passeig dels Sants Cosme i Damià, da-
vant de l’Ajuntament, va tenir lloc el des-
plegament de la Senyera i la ofrena floral 
pertinent, amb els membres del Consistori 
i la participació de les entitats municipals. 
L’acte va ser amenitzat per la Cobla “Ciutat 
de Girona”.

Posteriorment, es va procedir a la lectura 
del Manifest, la lectura del qual va ser com-
partida pel regidor de cultura, Juli Garcia i 
pel batlle, Martí Nogué, que va llegir la car-
ta del President de la Generalitat, i que van 
ser seguits per una ballada de Sardanes, 
també amb l’acompanyament de la Cobla. 
L’organització d’aquest esdeveniment va 
recaure en l’Associació per a l’organització 
de festes i activitats culturals de Sils.Com a 
colofó es va servir un aperitiu per a tots els 
assistents. Ofrena floral Martí i Juli.

Consistoria Senyera.

Estelada i cobla.
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Catalunya, de tot l’Estat i el món serveixen 
per estendre ponts de solidaritat i consol, i 
ajuden sempre a comprendre que la por és 
un instrument inútil davant de la unió per la 
pau i la concòrdia dels pobles i els Homes. 

El segon, el passat 20 de setembre per la 
defensa de les institucions i la democràcia 

CONCENTRACIONS

EL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE

En poc temps el municipi de Sils ha viscut 
concentracions de màxima afluència ciuta-
dana.

El primer, arran dels atemptats patits a les 
ciutats de Barcelona i Cambrils.

El passat mes d’agost ens va envair un 
sentiment col·lectiu de trista impotència. El 
poble trasbalsat no va dubtar ni un minut a 
retre homenatge a les víctimes dels atemp-
tats l’endemà del dia tràgic: el 17 d’agost a 
Barcelona i Cambrils havia tingut lloc una 
tragèdia. Els mitjans de comunicació de tot 
el món se’n feien ressò, i una altre vegada 
es parlava de morts i ferits. Les causes, en-
cara no les entenem. 

El dia 18, a les 12 del migdia, una gran 
quantitat de gent aplegada davant de l’ajun-
tament, sota l’ombra dels plàtans en aquell 
dia tòrrid d’estiu, van solidaritzar-se davant 
de la crida del consistori que va repudiar, 
a través d’un manifest, tota manifestació 
de violència i va apel·lar a la Pau. Aquests 
símbols, repetits a les ciutats i pobles de tot 

Gràcies a una organització i una logística 
ciutadana, com a totes les poblacions del 
país, es va celebrar la votació referendària 
de l’1 d’octubre, que el Tribunal Constituci-
onal havia suspès. A Sils no va ser interrom-
puda per la brutalitat policial, tot i els avisos 
i els temors durant tot el dia, però sí que 
es va veure alentida per dificultats infor-
màtiques. Es va optar pel registre manual, 
que al final de la jornada va ser introduït en 
l’aplicació informàtica.

L’ambient que es va viure durant la jornada 
va ser de presència multitudinària de gent 
al centre de votació de La Laguna i de re-
lativa tranquil·litat i suport moral entre els 
veïns congregats. Al capvespre encara s’hi 
van afegir moltes persones que ja trobaven 
els col·legis tancats a Riudarenes o Sta. Co-

en què es varen llegir els manifestos de 
l’AMI i l’ACM.

La resposta de tots dos davant la convoca-
tòria realitzada des de l’Ajuntament va ser 
nombrosa i immediata i és motiu per a fer 
arribar des d’aquestes línies l’agraïment a 
la ciutadania.

loma i que podien votar aquí gràcies al cens 
universal habilitat.

Finalment, van ser 1980 les persones que 
van votar a Sils, de les quals 1867 van optar 
pel Sí.

Segons les dades oficials que es van fer pu-
bliques recentment, els resultats han estat 
els següents:

 Cens 4216
 Vots 1980
 Vàlids 1959
 Nuls 21
 Sí 1867
 No 79
 Blancs 13

Si no hi hagués hagut les envestides policials 
i el pànic que van generar, així com la ne-
gativa a participar-hi de determinades forces 
polítiques i del govern espanyol (que desau-
toritzaven la consulta i privaven els partidaris 
del No de fer sentir la seva veu), segurament 
els resultats haurien estat del tot homologa-
bles amb altres convocatòries electorals. 

El que resulta del tot ineludible és posar de 
relleu la bona participació i la certa “nor-
malitat” amb què es va desenvolupar la 
votació, malgrat les circumstàncies extraor-
dinàriament adverses que tots ja coneixem.

L’AMI i també l’ANC varen convocar l’en-
demà, dia 2 d’octubre, una concentració 
davant els ajuntaments per denunciar l’ac-
tuació policial del dia 1-O.
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PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG 
SANTS COSME I DAMIÀ DE SILS
El passat dilluns 18 de setembre es va ce-
lebrar una nova trobada del Grup Promotor 
creat per al desenvolupament, seguiment i 
avaluació del procés participatiu vinculat al 
projecte de reforma i adequació del Passeig 
Sants Cosme i Damià.

Durant la reunió es va presentar i definir una 
proposta tècnica de reforma del Passeig, 
que ha pres en consideració les aportaci-
ons expressades per la ciutadania durant 
la primera fase del procés de participació 
(qüestionari online més taller presencial).

Tot seguit es presentà un recull de les pro-
postes plantejades per la ciutadania a les 
que es donarà resposta a través de la pro-
posta tècnica de reforma. Aquest llistat de 
temes (ordenats per àmbits) n’estructura-
ran la presentació de la proposta per part 
de l’arquitecte durant el taller de validació, i 
n’esdevindran la referència, a fi de canalit-
zar el debat amb els ciutadans/es.

ÀMBIT 1: MOBILIARI

• Bancs
• Fanals i il·luminació
• Tòtems informatius
• Papereres (amb cendrer i unificades a 

fanals)
• Fonts (x2) (distingint entre ús de perso-

nes i animals domèstics)
• Aparcament per a bicicletes (es manté el 

del CAP i se’n ubica un de nou a l’altra 
banda de la carretera)

• Contenidors (sobre la porta a embellir la 
tanca que els envolta)

• Paradeta ONCE

Dins l’àmbit del mobiliari existeixen dife-
rents propostes ciutadanes a les que no es 
dóna resposta a través de la proposta tèc-
nica. Caldrà argumentar-ne el motiu durant 
la presentació:

• Jocs infantils (es disposa d’una zona molt 
pròxima de jocs infantils)

• Marquesina de bus a l’altra banda de la 
carretera (l’òrgan competent ha denegat 
la seva instal·lació)

ÀMBIT 2: MOBILITAT

• Paviment Passeig (distingint dues tipo-
logies; zona de pas majoritari i zona del 
passeig delimitada per les dues línies 
d’arbres)

• Accés parada de bus amb marquesina 
(vorera)

• Pavimentació de la zona de davant dels 
contenidors de l’altra part del Passeig per 
facilitar l’accés a la parada de bus) 

• Passos de vianants

Dins l’àmbit del la mobilitat existeixen dife-
rents propostes ciutadanes a les que no es 
dóna resposta a través de la proposta tècni-
ca. Caldrà argumentar-ne el motiu:

• Carril bici: s’ha d’esperar que la gestió de 
la carretera sigui de caràcter local.

• Connexió amb Plaça Canigó.

ÀMBIT 3: USOS

• Tarima: cal explicar que dóna resposta a 
la demanda d’adequar l’espai per tal de 
facilitar l’organització d’activitats, i que es 
preveu un tapat.

• En relació a l’altra banda del Passeig (re-
cordar ubicació d’un nou pàrquing per a 
bicicletes, embelliment tancat conteni-
dors, pavimentació zona parada bus)

• Dinamització comercial: s’estan desen-
volupant mesures per centralitzar el co-
merç a aquesta zona. Es treballarà con-
juntament amb el Consell Comarcal.

Durant la reunió es van definir quins seran 
els plànols i documents que s’utilitzaran 
(projecció power point) per a fer la presen-
tació inicial per part de l’arquitecte, i que 
seran impresos per entregar a les diferents 
taules de debat que es configuraran durant 
el taller. Són els següents:

• Plànol general (amb informació ampliada 
més enllà del Passeig).

• Plànol del Passeig on es podrà observar 
de forma conjunta la proposta plantejada.

• Plànol i imatges informatives sobre bancs
• Plànol i imatges informatives sobre pavi-

ment
• Plànol i imatges informatives sobre il-

luminació i accessibilitat
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ACTUACIONS AL MUNICIPI
SILS – MALLORQUINES – KING PARK

• Projecció de cautxú a 500 escocells del 
municipi exceptuant Av.Jaume I que es 
realitzaran un cop replantats el arbres.

• Instal·lació de porteries amb cistelles de 
bàsquet integrades a la pista coberta de 
la zona esportiva. Aquests mobiliari per-
met la diversificació esportiva en un ma-
teix espai; paral·lelament s’està estudiant 
les mesures corresponents per a fer de 
la pista coberta un espai obert a la pràc-
tica esportiva al centre de Sils ja que no 
es disposa d’un espai semblant com en 
altres zones del municipi.

• Ampliació dels parcs infantils amb ele-
ments per als infants de 0 a 4 anys. Con-
cretament s’han instal·lat un braquejador, 
un tobogan petit i un element de sensibi-
lització a 3 dels parcs municipals:

- Pça de les Escoles Velles 
- Pça dels Esports
- Parc de King Park

L’ ESTANY

• Tasques anuals de manteniment de 
l’entorn i camps de custòdia de l’Estany 
segons indicacions del Departament de 
Medi Ambient. 

• Arranjament de l’itinerari del marge dret 
de la sèquia fins a Puigcarós per tal de 
tapar els clots produïts per la pluja, s’ha 
aprofitat aquesta intervenció per donar 
un punt de curvatura i així evitar que l’ai-
gua hi quedi estancada.

• Completar l’itinerari de l’Estany en el 
seu marge esquerre de la sèquia afe-
gint-se al ja existent que voreja la llacu-
na permanent i instal·lant 2 passeres. 
Aquest nou tram s’inicia en el punt d’en-
creuament esmentat fins a Puigcarós do-
nant continuïtat a aquest itinerari fins a 
Maçanet.

VALLCANERA / LESCOMES
• Arranjament de les voreres al veïnat de 

Les Comes.

• Instal·lació de porteries a la pista coberta 
de Les Comes (trasllat de les existents a 
la pista coberta de Sils).

• Iniciació del projecte d’ampliació del ce-
mentiri de Vallcanera amb 20 nínxols i 12 
columbaris.

ARRANJAMENT DEL PONT DEL DIMONI

Aquest estiu s’ha iniciat el projecte “Arran-
jament del pont del Dimoni sobre la Riera 
de Sils” subvencionat per la Diputació de 
Girona, i en conveni i col·laboració amb 
Maçanet a parts iguals per la part no sub-
vencionada, ja que el pont pertany als dos 
municipis .

Aquest pont correspon a l’existent a la Sè-
quia, al costat de Can Dalemus (Maçanet) i 
de la pedrera de Massabé (Sils), anomenat 
el Pont Vell, a escassos metres de les runes 
del Pont del Dimoni original del que en pren 
el nom.

Aquest projecte té un pressupost d’execu-
ció de 28.665’57 € dels quals 21.000 € són 
subvencionats a través de la Diputació de 
Girona.



16 QUADERN
de Sils 97

DESPLEGAMENT  
DE LA FIBRA ÒPTICA A SILS

COMPOSTADOR MUNICIPAL

ACTUACIONS AL MUNICIPI

Durant el mes d’agost s’inicià el desplega-
ment de la fibra òptica arreu del municipi 
de Sils el qual preveia un període d’actuació 
d’uns dos mesos fins a la finalització.

Aquest desplegament es porta a terme 
aprofitant la línia de coure existent i fa ar-
ribar la troncal des de la centraleta de 
Vidreres i es desplega per tots els nuclis 
residencials del municipi selvatà: Sils, Ma-
llorquines, Vallcanera, Les Comes i King 
Park.

Fa més d’un any que les restes de poda que 
origina la brigada municipal es concentren 
al terreny adjacent al pati de l’Escola Els 
Estanys les quals s’han començat a triturar 
amb la finalitat de fer compostatge vegetal.

Tot i que el període de repòs per a fer un 
compostatge més òptim hauria de ser su-
perior, aquestes són aptes per a jardineria i 
ja estan disposició de la ciutadania. 

Aquest projecte preveu una ràpida contra-
ctació de la fibra òptica a les llars ja que el 
desplegament s’està realitzant de manera 
conjunta en totes les seves fases – troncal, 
distribució i connexió a la llar. 

Des del consistori celebrem aquesta inicia-
tiva ja que suposaria millorar l’efectivitat del 
servei a moltes llars, atès que la geografia 
del municipi propicia que en algunes zones 
aquesta connectivitat sigui molt baixa. Vo-
lem destacar la importància que es pugui 

oferir el mateix servei i amb la mateixa qua-
litat a tots els usuaris. 

Recordem que els darrers anys el consistori 
ja havia provat de donar solucions a aques-
tes zones amb les propostes que tenia al 
seu abast, com podia ser en un primer mo-
ment el Bar-Sat i posteriorment la cessió de 
terrenys per a la instal·lació d’antenes per 
tal de millorar i fer arribar el senyal a les 
llars del municipi a través de la companyia 
AkiWifi.
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BICICLETADES PROJECTE RIMAVISI 
El diumenge 2 d’abril, el Projecte RIMAVI-
SI va celebrar la 4a Bicicletada Familiar. 
Aquesta vegada es va voler circular pels 
quatre municipis que integren el projecte. 
Així doncs, es va sortir de l’institut de Vi-
dreres i es va continuar cap a King Park i 
l’escola Jacint Verdaguer de Sils on hi va 
haver una aturada per esmorzar. Després 
es va continuar cap a Riudarenes i Maçanet 
on es va dinar al parc de davant el pavelló. 
Finalment, es va seguir cap a Vidreres per 
acabar arribant al mateix punt de sortida, 
on es va fer un refrigeri per tal recupe-
rar-nos de la sortida. 
Els dia ens va acompanyar i ens ho vam 
passar genial bo i pedalant, amb tota 
tranquil·litat, durant els 35 quilòmetres de 
recorregut. En total vàrem ser una cinquan-
tena de participants. 
Donem les gràcies als ajuntaments de Sils, 
Riudarenes, Maçanet de la Selva i Vidreres, 
així com al Consell Comarcal de la Selva i a 
la Diputació de Girona pel suport. 
Posteriorment, el dia 20 de maig, des del 
projecte, també es va col·laborar en una 
activitat organitzada per l’ajuntament de 
Sils i per l’ATM de Girona que consistia en 
una bicicletada popular on després hi havia 
inspecció tècnica de la bicicleta i refrigeri 
per a tothom qui ho volia. Aquesta va sor-
tir de la Plaça dels Esports i va continuar 
cap a Vallcanera passant per la Serramagra 
i tornant al punt de sortida, realitzant així 
una pedalada de 20 quilòmetres. La seva 
participació també va ser força exitosa.
Finalment, aprofitem, un cop més, per con-
vidar a tothom qui vulgui, a les properes 
bicicletades que anirem celebrant. Només 
caldrà que porteu la bicicleta, casc, armi-
lla reflectant, esmorzar, dinar, aigua i feu la 
vostra inscripció via web. 

Si ho voleu, podreu trobar més informació a 
les adreces següents:

https://rimavisi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Rimavisi-
1011763195514678/?fref=ts

Us hi esperem !!

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

Institut de Vidreres, 2 d’abril.

Escola Jacint Verdaguer de Sils, 2 d’abril. 

Revisió de bicicletes a la plaça dels Esports (Sils).

https://www.facebook.com/Rimavisi-1011763195514678/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rimavisi-1011763195514678/?fref=ts
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SARDANES D’ESTIU:  
SEGON ANY CONSECUTIU
Tal i com es va fer l’any passat, aquest estiu 
hem tornat a repetir l’experiència d’organit-
zar les ballades d’estiu.

La bona rebuda de la iniciativa l’any 2016 
ens empenyia a tornar a aplegar els veïns al 
voltant d’una tradició que és més viva que 
mai. Per aquest motiu el programa de 2017 
ens ha permet passar nits, d’allò més agra-
dables, gràcies a les següents cobles: 

•  Cobla Reus Jove
•  Cobla La Principal d’Olot
•  Cobla Ciutat de Girona
•  Cobla 3 vents

Els divendres d’agost i setembre, des de les 
10 i fins les 12 de la nit, a Sils hi havia entre-
teniment assegurat. La participació va ser 
cada vegada més nombrosa i l’assistència 
més fidel. S’acomplia així un doble objectiu: 
el d’oferir activitats lúdiques i d’oci als veïns 
i revifar un espai social com és del Passeig 
dels Sants Cosme i Damià.

Aquest any com a particularitat a ressal-
tar vam tenir dos músics molt joves com 
a convidats. Van ser la Mireia i en Miquel, 
estudiants de l’escola de música Conrad 
Saló de La Bisbal. La Mireia toca el fiscorn, 
el Miquel el contrabaix, (de qui han dit els 
experts que té condicions molt destacades 
per convertir-se en un gran músic). Tots 
dos, convidats per la Cobla Reus Jove, van 
interpretar “Els rossinyolets d’àvia”, d’en 
Lluís Pujals i dedicada a ells especialment. 
Va ser tot un plaer poder comptar amb la 
presència de dues promeses de les Cobles 
gironines.

La nota discordant, malauradament, va es-
tar posada pel fet d’haver hagut d’anul·lar 
la trobada del 18 d’agost amb motiu dels 
atemptats a Barcelona i Cambrils el dia an-
terior. Aquella sessió es va aplaçar al dia 15 
de setembre.

Voldríem recordar-vos que, como cada any, 
a l’octubre reprendrem el curset de sarda-
nes. Començarà el dissabte 7 d’octubre, a 
2/4 de quatre de la tarda. És obert al públic 
de totes les edats i es portarà a terme a la 
Sala La Laguna. Per a més informació i per 
concretar les inscripcions podeu passar 

qualsevol dissabte durant el curs o posar-
vos en contacte amb el telèfon 649465513 
(Vicenç Sitjà).

Com a comiat, aprofitem l’oportunitat per 
agrair la participació entusiasta a les nom-
broses persones que van assistir-hi, així 
com a l’Ajuntament de Sils pel seu suport 
i col·laboració; i per convocar-vos a les pro-
peres trobades que farem ben aviat. 

ASSOCIACIÓ SARDANISTA FRANCESC MAS ROS

La Mireia i en Miquel, els joves músics convidats d’enguany.
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LA CUINA A SILS: ACTIVITATS D’ESTIU
• La Cuina a Sils, va decidir de participar 

en l’acte d’inauguració del centre el dia 
de la Fundació Emys, el 16 de juliol amb 
la presencia del Conseller Josep Rull, 
amb sopes fredes de tomàquet, síndria 
i cogombre.
La Fundació Emys és una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a la conserva-
ció de la natura, en especial a les zones 
humides i de la tortuga d’estany (Emys 
orbicularis),  mitjançant recerca, gestió, 
conservació, educació i conscienciació.

• La Cuina a Sils, va ser a la inauguració de 
Local Market, fent un taller de bunyols de 
poma i oferint-los als assistents.
Local Market, es una empresa ubicada al 
Barri Vell de Girona que organitza càte-
rings per tot tipus d’esdeveniments amb 
un denominador comú: els productes 
sempre són del territori. 

• El passat 9 de juliol va tenir lloc el XXIVè  
Sopar Gastronòmic Local. En aquesta 
ocasió va haver-hi una modificació quant 
a l’espai en què es va celebrar. En comp-
tes de fer-lo dins del Pavelló, es va dur 
a terme a fora i en concret a les pistes 
esportives (lloc on es feia als inicis, ja que 
ara l’espai és cobert).
Els assistents van agrair estalviar-se la 
calor dels darrers anys dins del Pave-
lló i esperem continuar fent-lo fora com 
aquest any. Els assistents no van ser tant 
nombrosos com fa 10 anys, encara que 
van ser més de tres-centes persones.

• El 22 de juliol va tenir lloc novament un 
taller per a la mainada a les Ruïnes d’Em-
púries. En aquesta ocasió, es va fer un 
taller de Torradetes de Santa Teresa per 
aprofitar el pa sec. L’assistència va ser de 
200 nens i nenes acompanyats de pares.

• Com en anys anteriors, també vam ser 
a Sant Feliu de Boada, però en aquesta 
ocasió l’esdeveniment es va perllongar 
per més dies: 27, 28, 29 i 30 de juliol. 

Al llarg d’aquets, una trentena de dones 
van oferir Mandonguilles amb sípia, peus 
de porc amb bolets, ànec amb salsafins, 
fideus a la cassola i bunyols de poma. Tot 
un èxit de la cuina tradicional que espe-
rem es repeteixi l’any vinent.

• Dimecres 20 de setembre es va gravar 
un programa de cuina amb Cuineres de 
Sils. Es tractava de ensenyar a fer un 
dels plats rics en Flavonoids. Una de les 
receptes que composarà el proper llibre 
“La cuina dels Flavonoids. Receptes de 
cuina tradicional per la trempera, el cor, 
el cap ....”. El programa té la finalitat, no 
tant sols de promocionar la nostra cuina, 
sinó també la d’oferir uns àpats saluda-
bles gràcies a les panses i pinyons, rics 
en Flavonoids, ingredients, que segons 
els entesos, ens ajudaran a tenir una mi-
llor salut en general.

PROPERES ACTIVITATS:

• Tastos. Fira Tast Girona. Dies 12, 13, 14 
i 15 d’octubre.

• Bunyols de carbassa. Sant Joan de les 
Abadesses. Dia 22 d’octubre.

• Bunyols de Ratafia. Santa Coloma de 
Farners. Dia 11 de novembre.

• Sopars. Pineda. Dia 17 de novembre.

• Sopars de cuina tradicional. Madrid. 
Dies: 23, 24 i 25 de novembre.

• Cuinats de Nadal. Tossa. Dies: 8, 9 i 10 
de desembre.

LA CUINA A SILS
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BIBLIOPISCINA: 
A L’ESTIU LA BIBLIOTECA  
ÉS TAMBÉ A LA PISCINA MUNICIPAL
Aquest estiu ha tingut lloc una activitat in-
èdita fins ara a Sils. Durant el mes de juliol 
s’ha portat a terme el projecte de la Bibli-
opiscina. Ha estat una iniciativa d’extensió 
bibliotecària, a la qual s’apleguen cada ve-
gada més biblioteques municipals, i que 
tracta d’oferir propostes culturals i d’oci en 
espais que no són els més habituals. 

Es tracta, de vegades, de sorprendre els 
usuaris: els assidus de les biblioteques, 
amb la possibilitat de consultar documents 
i de llegir-los en un espai diferent; i els que 
no ho són amb l’oportunitat de conèixer 
els servei que les biblioteques ofereixen, 
posant-los a l’abast i en un àmbit distès, 
lectura i entreteniment. Esdevé, doncs, un 
intent per trencar estereotips: no s’ha de 
ser de tal o qual manera per ser usuari dels 
serveis de la biblioteca pública. Fins i tot 
els banyistes que acudeixen diàriament a la 
piscina ho poden ser! Perquè una cosa ha 
de quedar ben clara, les biblioteques són 
per a tothom i l’espai més lliure, democràtic 
i obert que s’ofereix des de l’administració 
pública. I cada àmbit de reunió i d’oci es 
converteix en un espai de lectura potencial 
amb aquestes propostes.

El projecte ha estat dissenyat per atendre 
les necessitats de lectura d’un públic ampli 
i divers, per això el material que s’ha ofert 
ha estat escollit tenint en compte usuaris 
de totes les edats. Els estiuejants han pogut 
consultar materials i documents impresos 
al recinte mateix de la piscina, sota la car-
pa vermella, els dimarts i dijous del mes de 
juliol. Han estat al seu abast diaris, revis-
tes, contes, novel·les, còmics... que podien 
consultar al mateix lloc o emportar-se en 
préstec a domicili. El sistema era el se-
güent: qui volia consultar i llegir el material 
al mateix espai de la piscina podia fer-ho 
deixant un objecte d’intercanvi, que podia 
ser un document com ara el carnet d’iden-
titat, el de la mateixa piscina... o un objecte, 
com, per exemples, les claus del cotxe. Qui, 
en canvi, volia emportar-se el llibre a casa 
per acabar de llegir-lo, també podia fer-ho, 

sempre que portés el carnet de la bibliote-
ca. El retorn posterior podia concretar-se a 
la bibliopiscina o a la biblioteca municipal.

Ha estat una proposta molt ben rebuda i 
acceptada, i com que ha estat un suggeri-
ment repetit per part dels usuaris se avalu-
arà, de cares a l’any vinent, la conveniència 
d’ampliar el servei a més dies de la setmana 
i d’estendre el període d’un mes a dos.

Aquesta notícia ha estat també coberta 
per l’equip de La Selva TV. Us deixem l’en-
llaç per si us bé de gust il·lustrar-vos amb 
imatges més vívides: http://www.laselvatv.
cat/noticies/1153-la-bibliopiscina-aconse-
gueix-apropar-la-lectura-a-tots-els-publics

Fins l’estiu que ve!

Imatges cedides per La Selva TV.
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La Biblioteca restà atapeïda de nens, ger-
manets, papes, mames, avis, àvies, tiets, 
tietes... 

Va ser una vertadera festa! Des de la Biblio-
teca n’estem molt orgullosos! 

Felicitats famílies!

PAULA OTERO
Bibliotecària

CONCURS  
“SÚPER EXPLORADOR LITERARI”:  
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SILS
Aquest estiu des de la Biblioteca Munici-
pal de Sils vam engegar un nou projecte. 
L’objectiu d’aquest: animar i encoratjar els 
nens per continuar llegint durant els mesos 
de vacances.

Es tractà d’una mena de joc que propo-
sava als infants la lectura d’un màxim de 
5 llibres. Cada nen participant penjava un 
mapa amb el seu nom als panels que s’ha-
vien preparar a la Biblioteca a tal efecte. Els 
mapes permetien als infants tenir un con-
trol de la quantitat dels llibres que anaven 
llegint i en deixaven constància a través 
d’una butlleta en què en feien un resum. La 
tria dels textos era completament lliure: per 
tant, va haver nens que van preferir la lec-
tura de còmics; d’altres, històries seriades, 
novel·les curtes, contes, etc.

Hi participaren nens d’entre 4 i 16 anys, 
i cada franja d’edat s’identificava amb un 
mapa d’un color diferent: que coincideix 
amb els colors amb els quals es distingei-
xen els llibres per franja d’edat a les bibli-
oteques públiques. D’aquesta manera, els 
nens de P4 i P5 tenien el mapa rosa, els 
nens de 1r i 2n de primària, el mapa blau; 
els de 3r i 4t, el mapa vermell; els de 5è i 
6è, el mapa verd i els nois i noies de l’ESO, 
el mapa groc.

 Va ser una iniciativa molt ben rebuda per 
les famílies que es van comprometre a se-
guir el joc, especialment amb la mainada 
més menuda que començava a fer les se-
ves primeres incursions en la lectoescriptu-
ra. Molts dels nens de P4 i P5 van trobar en 
els papes, els tiets o els avis els còmplices 
més fidels perquè llegien junts els contes i 
els comentaven després, per tal de fer, amb 
ajuda, el resumen corresponent. Aquesta 
ajuda i implicació ha estat imprescindible i 
molt valuosa com a motivació.

Van participar un total de 40 nens, dels 
quals 34 van acabar de llegir tots els llibres 
proposats. Els participants més nombrosos 
van ser els nens d’entre 9 i 11 anys. Un ve-
ritable rècord si es té en consideració que 

era la primera vegada que es portava a ter-
me un concurs lector d’aquest tipus a Sils.

El dia 8 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda 
amb l’inestimable col·laboració de l’alcal-
de, i els regidors de Cultura, Comunicació 
i Igualtat es va fer entrega dels premis als 
nens guanyadors que van consistir en un 
diploma que hi acreditava la participació 
i una motxilla amb el logotip de concurs. 

Imatge cedida per La Selva TV.
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NOVETATS DESTACADES TARDOR 2017

BIBLIOTECA

Ja podeu consultar el butlletí de les Nove-
tats de Tardor més destacades de la Biblio-
teca Municipal de Sils al web:

http://www.bibgirona.cat/biblioteca/SILS/
guies/826?filtre=novetats
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LA GRIP
Què és la grip?

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

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

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

La vacuna de la grip

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

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

Període ideal per vacunar-se: 

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

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

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

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

cials per a la comunitat.

EAP SIVIMAR
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El dilluns 4 de setembre a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament es van lliurar els premis al 
reconeixement a la continuïtat i rendiment 
acadèmic juvenil. Per a l’Ajuntament és una 
gran satisfacció poder congratular pública-
ment als joves del municipi pels seus mèrits 
estudiantils i acadèmics.

El premi atorgat consisteix en un diploma 
de record i un ajut econòmic per tal que els 
alumnes puguin destinar aquests recursos 
a sufragar les despeses dels estudis pos-
teriors.

Enguany, el primer premi de la categoria 
de Batxillerat ha recaigut sobre en David 
Heimann Figueras; el segon premi de la 
mateixa categoria ha estat per a la Marta 
Casadellà Mota i el tercer, per a l’Esteban 
López Jurado.

El premi relatiu a la categoria de Cicles For-
matius de Grau Mitjà ha quedat malaurada-
ment desert per manca de candidats/es que 
superessin la nota que estipulen les bases.

Aprofitem l’avinentesa també per ressaltar 
que en David Heimann va rebre, durant el 
mes de juliol, una distinció de la Generali-
tat per ser un dels 412 joves de Catalunya 

RECONEIXEMENT A LA CONTINUÏTAT  
I RENDIMENT ACADEMIC JUVENIL

PARTICIPACIÓ
Fa uns mesos, un grup de nois i noies que 
són usuaris de l’Espai Jove, en una de les 
trobades de participació juvenil, ens van 
demanar uns elements de cal.listènia per 
practicar esports a la plaça del carrer Vi-
dreres, on està ubicat l’skate park.

A proposta i per iniciativa d’ells, es va co-
mençar aquest projecte que s’ha dut a 
terme en dues fases. En la primera es van 
col·locar tres aparells: barres paral·leles i 
horitzontals. En la segona, al mes de juliol, 
es va instal·lar una altre barra. Amb aques-
ta última es dona per finalitzat el projecte 
d’ampliació del parc esportiu. 

Volem agrair a tots als joves que han par-
ticipat i s’han implicat en aquest projecte. 
Sabem que en tindreu cura, que el conser-
vareu i, sobretot, desitgem que en gaudiu.

amb les millors notes de la fase general de 
la selectivitat amb una nota que ha igualat 
o superat el 9.
Felicitats a tots tres!!!
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QUÈ ÉS EL CONSELL DE JOVES?
Com segurament ja sabreu, el passat mes 
de maig es va constituir el Consell de Jo-
ves al nostre municipi. El projecte va sor-
gir d’una iniciativa que va tenir el Consell 
d’Alumnes (Cd’A) de l’institut de Sils, co-
mençant a pensar com podíem involucrar 
més el jovent del nostre municipi en decisi-
ons que l’afecten.

Vam dissenyar el Consell de Joves com 
un òrgan de participació democràtica del 
jovent, basant-nos en aquest mateix Cd’A, 
que ha tingut força èxits. La nostra intenció 
era acostar l’Ajuntament als sectors més jo-
ves de Sils, que potser els faltava confiança 
per parlar-hi directament. 

Com a organització interna entre els repre-
sentants, tenim dues modalitats: La comis-
sió i el Ple. Al menys un cop al mes (tot i que 
s’intentarà fer més regular), el Ple es reuneix, 
és a dir, els 30 representants hi estem con-
vocats i fem una selecció dels temes priorita-
ris a tractar. A les comissions es tracten més 
a fons els temes, en grups reduïts.

El CdJ és un òrgan, que malgrat té uns 
representants fixos per dos anys escollits 
pels centres educatius i en eleccions a tot 
el poble, és obert a escoltar les opinions, 
preguntes, propostes i crítiques de tothom, 
perquè aquest és un dels nostres objectius.

Creiem que escoltant què vol el jovent i sa-
bent-ho de primera mà, podem oferir acti-
vitats, materials o altres temes que siguin 
més atractius per a tots, i a més, oferim 
el pont de comunicació “Joves-Consell de 
Joves-Ajuntament”, de manera que sigui 
molt més amè tramitar qualsevol idea, i, 

amb una mica de temps, pensem que els 
adolescents de Sils s’aniran acostant cada 
cop més a l’Ajuntament.

Per tant, només ens queda animar a tothom 
qui tingui qualsevol idea, per més impossi-
ble o esbojarrada que pugui semblar en un 

primer moment, a que l’expliqui! Tenim les 
orelles a punt per escoltar-vos en persona 
o bé, si ho preferiu, per via de la web www.
conselldejoves.cat !

ÈRIC HERRÁN
Consell de Joves de Sils

http://www.conselldejoves.cat
http://www.conselldejoves.cat
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PRUDENCI BERTRANA, ENTRE NOSALTRES
La celebració de l’Any Bertrana, ocasió de 
llegir i conèixer més l’obra de Prudenci Ber-
trana (1867-1941) –i també la de la seva 
filla Aurora (1892-1974)– ha portat activi-
tats literàries a Sils, organitzades des de la 
Biblioteca i el Club de Lectura. Realment 
rellegir Proses bàrbares, recull de narraci-
ons publicat per Bertrana el 1911 i centrat 
en el nostre paisatge més proper, és una 
bona manera d’entrar en l’obra d’aquest gi-
roní nascut a Tordera i resident a Barcelona 
des de 1912. Hi ha, però, altres aspectes 
que l’uneixen a nosaltres.

D’entrada, cal dir que tota la seva obra és 
autobiogràfica, tot i que, com és lògic en 
un escriptor, passada per la literatura i, per 
tant, transformada, feta ficció. Els paisatges 
i les experiències d’adolescent a l’Esparra 
(que anomena sovint en la ficció Sant Martí 
de les Serres o també “el poble” o direc-
tament “l’Esparra”) li van produir impactes 
intensos i duradors, que són els responsa-
bles d’un percentatge molt alt de la seva 
producció. Al costat de la ciutat de Girona i 
d’uns pocs indrets de l’Empordà (Sant Pere 
Pescador, on tenia família), els escenaris 
principals de la major part de les seves nar-
racions d’entorn rural són els turons bosco-

sos i els sots humits de la Selva, a les envis-
tes de les Guilleries i del Montseny, objecte 
de moltes descripcions magistrals.

La primera novel·la de la seva trilogia En-
tre la terra i els núvols és L’hereu (1931). 
Hi descriu la vida d’adolescent i de jove 
del seu alter ego Innocenci Aspriu com 
a fill d’hisendat i la despossessió que viu 
posteriorment de l’heretat familiar. Bertra-
na també va viure els estius al Mas Espriu 
de l’Esparra com a fill del propietari, com a 
estiuejant, amb els ulls i l’esperit ben oberts 
al contacte amb l’entorn però sobretot amb 
caçadors, bosquerols i carboners... Fins 
que va haver de desprendre’s, també ell, en 
la vida real, d’aquella propietat per la mala 
gestió del pare. Allà havia après a anar a ca-
cera i el que això volia dir d’observar i escol-
tar la natura. Allà havia copsat colors, sons, 
flaires... que eren un pòsit permanent. Un 
cop a Barcelona, el caliu va revifar i el gironí 
Bertrana es presentava, en el que escrivia i 
en la imatge que oferia, com un bosquerol, 
un home assilvestrat, capaç de relatar amb 
justesa, però, situacions, indrets i personat-
ges de pagès i de muntanya, homes alarbs 
i salvatgines, crims i maltempsades, feines 
feixugues i circumstàncies doloroses.

Proses bàrbares (1911), s’ha dit sovint, és 
“el llibre de la comarca de la Selva”. No 
l’únic, però sí el més significatiu. A més de 
l’Esparra, hi ha relats on apareix el traçat 
de l’antic camí ral i la Creu de la Mà, entre 
Franciac i Vallcanera; l’Estany de Sils; l’es-
tació de l’Empalme... Són textos fundacio-
nals, que recupera més endavant. Un dels 
personatges, en Busqueta –que reapareix 
convertit en el Merla a L’hereu– s’enfila a 
les serres de Can Mallorca del Bosc (mas 
desaparegut, prop del nucli actual de Can 
Fornaca) des d’on contempla el pla de la 
Selva. Bertrana el descriu esplèndidament, 
amb termes del pintor que també era. Des 
de Sils potser la narració “Encís d’una mar-
rada” té una interès especial: 

El sol no havia pas romput l’encortinada 
de boires, que el Dick i jo fèiem cruixir el 
gebre de l’Estany amb els nostres passos 
il·lusionats. Un hàlit del Montseny, subtil i 

punxant com agulles fines, em martiritzava 
les orelles i les puntes dels dits, i, en el rostre, 
i sentia com una carota d’intensa fredor que 
me l’encartonava. (...)

Convençut que la dèria del caçador és la 
més forta de les dèries, vaig estar tres llar-
gues hores resseguint arbredes, caminant 
per llots, escrutant còrrecs atapeïts d’esgar-
rifoses maleses on jamai no penetra un raig 
de sol; tres llargues hores d’aspirar l’ambient 
fredíssim, les boirines i la humitat, d’espolsar 
mates enrissades de gebre, de relliscar sobre 
cristall, d’assotar-me el rostre les rebrollades 
dels verns, de petjar l’herbei meravellosa-
ment emplatejat, ple de lluïssors diamanti-
nes, esperant l’alegria de sentir batre unes 
ales, de veure aixecar-se una ombra contra 
la qual poder encarar els canons de la meva 
escopeta ociosa

El món rural selvatà també apareix en Els 
herois (1920) i no tant en La lloca de la 
vídua (1915) i El meu amic Pellini (1923). 
De fet, però, ja les seves primeres novel·les 
partien del contacte amb aquest entorn. 
El protagonista de Josafat (1906), el cam-
paner solitari, prové de les Guilleries i les 
mira i les enyora des de Girona. En Nàu-

Prudenci Bertrana, de gran, caricaturitzat  
per Passarell com a caçador.

Dibuix de la Creu de la Mà aparegut en la primera 
edicicó de Proses bàrbares (1911).

http://www.xtec.cat/~evicioso/selva/marrada.htm
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lítics del seu pare (i al Collsacabra, d’on ve-
nia l’avi militar, de la Bertrana, de Tavertet). 

Podem dir, doncs, que sense ser tan cone-
guts pel públic general ni convertir-se en els 
mites literaris que són l’Empordà, el Mont-
seny o la Costa Brava, els paisatges rurals i 
d’interior de la comarca Selva són ben pre-
sents en l’obra de Bertrana. Ell hi va viure 
i després en va escriure amb la normalitat 
i també amb la intensitat del que vivim en 
les primeres etapes de la vida. L’experiència 
rural viscuda aquí –entre nosaltres, podem 
dir, entre els nostres avantpassats–, amarà 
la seva obra, que adquirí un caràcter sin-
gular i diferenciat en el context del període 
que anomenem “noucentista”, tan ciutadà i 
tan civilitzat. En tot cas, és un tret ben dis-
tintiu de Bertrana i de la seva obra, indis-
soluble de la imatge que va voler projectar 
com a autor i que encara perviu.

NARCÍS FIGUERAS CAPDEVILA
Universitat Oberta de Catalunya

frags (1907) Bertrana entela i barreja uns 
escenaris (una ciutat, un estany, una doble 
ermita ran d’una serra...) que, tot i remetre 
a Banyoles, recorden fortament Argimon 
i l’Estany de Sils. En una conferència de 
1917 va ser molt clar sobre la nostàlgia cre-
ativa de la Selva, ell que malvivia d’escriure 
la columna diària a Barcelona –o ens ho fa 
creure–, que havia fugit de Girona i que no 
podia o no volia pagar-se el trajecte amb 
tren fins aquí:

Haig de fer-vos una emocionant confidència. 
Tots els que em llegeixin un poc atentament 
hauran pogut notar que sura en el meu estil 
una amargor d’inadaptat. És perquè estic lluny 
de la meva veritable terra santa. Lluny no, és 
a tocar, però hi ha el per a mi inassequible 
bitllet ferroviari, el punt d’honor de fill pròdig 
i la tirania de la col·laboració periodística que 
equivalen a cent llegües de mal camí. 

Altrament, passat Montseny vers la Selva, jo 
em retrobo a mi mateix. Ningú podrà saber 
mai l’agraïment que jo servo a tota aquella 
rusticitat. Arbres i roques, cabanes i pobles, 
artigues i viaranys, comes i torrenteres, han 
sigut els meus amics i els meus confidents. 
Ells m’han ajudat en les meves penoses ges-
tacions literàries...

Quan va tornar a escriure novel·les després 
d’un temps de no fer-ho, el 1925, amb la re-
novació que va representar el llibre Jo! Me-
mòries d’un metge filòsof, torna a aparèixer 
la línia del ferrocarril entre Sils i l’Empalme, 
un camí que fa a peu i on troba el suposat 
original de les memòries que transcriu. Junt 
amb l’Esparra, són precisament Sils i l’Em-
palme els tres vèrtexs del triangle dels seus 
estius d’adolescent. 

Certament, Bertrana havia nascut a Torde-
ra, on la família residí temporalment i on el 
seu pare tenia amics i es dedicà a “cons-
pirar” amb els carlins de la població. Però 
això no ha deixat cap rastre en la seva obra 
ni és un capítol a banda en la seva biogra-
fia. Tots sabem que Tordera, encara que 
avui dia sigui al Maresme i a la província 
de Barcelona, sempre ha format part del 
nostre entorn comarcal. Com formà part 
dels territoris i paisatges d’adolescència de 
Bertrana, lligats per una mateixa vida i una 
vegetació molt similar a l’Esparra i a les Gui-
lleries, escenaris dels negocis forestals i po-

Antic castell i avui ermita de la Mare de Déu  
d’Argimon, a l’Esparra.

Camí fondo a l’Estany, prop d’on la Torderola entra a la Sèquia. 
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El passat divendres 25 d’agost, com es re-
peteix des de l’any 2002, la pista coberta 
del pavelló d’esports del Municipi es va 
omplir de veïns i veïnes per gaudir d’un es-
pectacle únic i original. És tractà de la 35a 
edició de ÉSDANSA: festival de dansa d’ar-
rel tradicional.

Aquest festival té el seu origen en el festival 
de Les Preses (La Garrotxa) i des de fa uns 
anys ha arrelat a Sils amb força. Cada estiu, 
el públic se sent més atret per aquest tipus 
d’actuacions que permet obrir una finestra 
al món i tenir contacte amb altres cultu-
res, de vegades molt llunyanes i diferents. 
Aquestes representacions culturals fan que 
aquelles distancies s’escurcin i permeten a 
la gent fer una mica seves tradicions, apa-
rentment molt distants, i s’hi estableixen 
vincles de simpatia i germanor.

En aquesta oportunitat, l’acte va aplegar un 
parell de companyies molt diverses però 
molt espectaculars alhora. Es tractà de les 
companyies Balkaria (República de Kabar-
dino-Balkària) i Netos de Bandim (Guinea 
Bissau). La primera va ser fundada el 1988 
amb la intenció de conservar les arts i tra-
dicions populars d’aquesta petita república, 
que lluita diàriament per resguardar la seva 
identitat. El seu folklore reflecteix detallada-
ment l’ànima del seu poble: el temperament, 
els costums, la bellesa... L’espectacle de la 
companyia combina elements càlids i freds, 
simbolitzant l’amor i la violència. Les dones 
altes i joves, ballen lleugeres, dolces i frà-
gils, embolcallades amb uns vestits de seda 
de bellesa admirable. Els homes, forts, riva-
litzen entre ells amb salts sorprenents, amb 
caigudes sobre els genolls amb una suavitat 
increïble. Els tambors acompanyen algunes 
de les danses més brutals; i l’acordió, les 
balalaiques i les dolces veus femenines 
contribueixen a donar encara més poesia a 
l’espectacle. La segona, és una companyia 
que va ser creada l’any 2000 a Guinea Bis-
sau com una eina educativa i d’introducció 
a la cultura per als infants i joves. Des de 
llavors, recorre diferents regions d’Àfrica i 
Europa mostrant els seu folklore. El conjunt 
representa danses de ritme frenètic i també 
danses tradicionals pera a homes i dones. 

El folklore guineà sempre ha estat un mitjà 
educatiu, didàctic i serveis per alliçonar els 
joves en el bon comportament en societat. 
El grup presenta un conjunt de danses ri-
ques i variades molt rítmiques com el Soli, 
el Yankadi, el Manè, el Doundoumba, el Ke-
bendo, el Zaillé o el Toupou Cècè. El ballet 
convidà els assistents a descobrir una terra 

FESTIVAL DE DANSES TRADICIONAL:  
ÉSDANSA

d’aventures amb unes danses exuberants, 
alegres i fortes que reprodueixen el caràcter 
dels guineans. 

L’acte va estar organitzat per l’Ajuntament 
de Sils i va comptar amb el suport i la col-
laboració de l’Esbart Dansaire “El Cabirol”. 

Netos de Bandim.

Balkària.
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tes”, (res de mileuristes) que amb els seus 
sous, evidentment, mai arribaran a gaudir 
de productes low cost. El low cost pot estar 
creant una nova societat de tres classes. Us 
en recordeu els vells d’aquella Renfe dels 
cinquanta i seixanta? Renfe o Ferrocarrils 
Catalans oferia vagons de primera, selectes 
i confortables; seients de segona, menys 
confortables i seients de fusta, de tercera, 
per als primers que hi arribaven. Repetim 
la història? Bussinnes, classe preferent, per 
als elegits; turista, per a la “troupe”: con-
sumidors de low cost. Apareix, llavors, una 
tercera: la d’aquells qui no poden accedir ni 
al low cost. Quin progrés! 

PACO GONZALO

OPINIÓ

LOW COST I QUALITAT DE VIDA
Mai havíem viatjat tant com ara per terra, 
mar i aire. Els nostres avis i besavis gaudien 
d’unes vacances que, amb sort, duraven 
trenta dies a l’estiu i viatjaven o no, depe-
nent de la seva cartera. En canvi, per als 
seus fills i nets el calendari s’ha convertit 
en una festa perpètua. Desprès de l’estiu, 
venen els ponts, després dels ponts, les 
aigües o les neus de Nadal, a continuació 
altres ponts, aqüeductes, viaductes i tam-
bé gasoductes. Com gasoductes? És clar, 
ens movem amb energia. La benzina és 
la principal font d’alimentació dels motors, 
dels quals ens servim en els desplaçaments 
amb cotxe, avió, tren, vaixell... Però escolti, 
avui en dia tenim la sort de viatjar perquè 
és barat. Miri, entri en la xarxa: anar i tor-
nar a Londres, 150; París o Berlín menys de 
150€. Barat. Barat? Per a qui? 

Per què són barats els hotels i avions low 
cost? Sovint, per obtenir com a contraparti-
da una qualitat ínfima en els serveis i, gai-
rebé sempre, perquè darrere d’aquests ser-
veis mediocres jeu una política empresarial 
que exprimeix el temps i el sou dels treba-
lladors. Hem preguntat, en allotjar-nos en 
un hotel baratet, quan paguen al servei per 
fer una habitació? Sentim sovint les queixes 
de les treballadores de hoteleria. Algunes 
dones cobren 2 €, o poc més, per habita-
ció. Hem calculat quantes habitacions han 
de fer al dia per a arribar a cinquanta euros 
diaris? Moltes són obligades a tenir mòbil 
propi com a eina de treball, obrir un comp-
te de whatsapp per rebre ordres de canvi 
d’horaris, encara que sigui fora d’hores la-
borals. I callar, que hi ha cua. 

Ens ha fet reflexionar sobre aquest de-
licat tema una organització anomenada 
Knowcosters que té com a objectiu el que 
ells anomenen el Triple Marcatge, és a dir, 
tenir en compte quan comprem o consu-
mim, no només el preu de venda al públic, 
sinó també el que anomenen el cost al 
planeta, és a dir, l’impacte mediambiental 
del producte que consumim i, finalment, el 
cost que comporta a l’Estat de Benestar. 
És a dir, tenir en compte que un preu ba-
rat comporta gairebé sempre salaris baixos. 
El model de consum que practiquem ve a 
ser una manera de conformar una societat, 
semblant al vot que depositem a una urna i 
possiblement amb més força. Una compa-
nyia aèria o un hotel de tres o quatre estre-
lles pot ser una fàbrica de “vuitcenteuris-
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FESTA MAJOR DE SILS

Exposició de dibuixos de la portada del Llibre de la Festa Major.

Exposició Geometries & Volums - Sagir.

Concert de piano a quatre mans.

Pregó a càrrec de Toni Albà.

Concert Sherpah.

Sopar de Festa Major.
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Exposició dels treballs de Batxillerat i de Síntesi de l’alumnat de Sils.

2n Concert de Festa Major.

Botifarrada amb rom cremat.

Espectacle familiar Petit Circ.

Concert Los inhumanos.

BatuKada amb Xivarri.
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6è Torneig de Bitlla Catalana.

Concert a càrrec de l’Orquestra Maravella.

Holy Dolly Festival.

Audició de Sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

Biblioteca Municipal de Sils. Tertúlia sobre l’obra Josafat de Prudenci Bertrana a 

càrrec de Josep Pujol.

Espectacle Gisela y el libro mágico.

FESTES
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