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EL TEMA DEL MOME
QUATRE MIRADES SOBRE L’ACCÉS A L’HABITATGE A LA VALL D’EN BAS

Segons les dades disponibles a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i datades el 2011, a la Vall d’en Bas hi
ció de l’estudi. Dins dels principals, 815 habitatges familiars són de propietat i 173 de lloguer.
Actualment, l’Ajuntament està treballant amb la Diputació de Girona per fer un cens dels pisos buits a la Vall d’en
Bas. En aquesta secció de La Vall Bull, quatre persones que viuen o voldrien viure al municipi ens expliquen la
seva situació i la seva experiència.

ANNA MERCADER
Creus que és difícil trobar habitatge a la Vall d’en Bas?
Jo crec que d’habitatge a la Vall n’hi ha, si en busques, però a un preu
inassumible pel que cobra la majoria de la població. En el nostre cas,
nes de comprar una casa a la Vall, perquè hi he viscut sempre. Però
com he dit, és molt complicat. Com que la meva parella és de l’Esquirol, vam buscar allà també i vam trobar-hi una casa que s’adaptava a les nostres necessitats. A més, el preu no tenia res a veure amb
els de la Vall.
Coneixes més gent que es trobi en aquesta situació?
Tots els meus amics han trobat casa a la Vall però tothom parla del fet que és didia. Quan creuo els túnels, la terra tira i tinc ganes de tornar... però falta que hi hagi
l’opció.

Edat: 38 anys
Lloc de residència: L’Esquirol
Convivents: Amb la meva parella
De lloguer, habitatge de propietat:
Pagant hipoteca

PAU TORRENT
T’ha costat trobar aquesta llar?
La veritat és que no. De fet, va ser decidir amb la Marta que volíem anar a viure junts i donar veus
als coneguts de la família i amics, i al cap de poc vam tenir aquesta oportunitat.
Creus que és difícil trobar habitatge a la Vall?
Sí. Francament, hem de dir que vam tenir molta sort. Si utilitzes les vies més habituals, com són
les immobiliàries físiques o les pàgines web, és pràcticament impossible. Quan per internet veus
alguna ocasió i truques a la immobiliària ja et diuen que està més que llogat. A més, la major part
Edat: 31 anys
Lloc de residència:
Veïnat Nou, el Mallol
Convivents:
Amb la meva parella
De lloguer, habitatge
de propietat:
nals de l’estiu del 2020

d’habitatges que tenim a la Vall són cases i això ja en fa pujar el preu. I, per descomptat, el fet que
buscat.
Coneixes més gent que es trobi en aquesta situació?
Personalment, ara mateix no conec a ningú. Tot i així, he sentit a gent dir que li agradaria viure a
la Vall però que no acaben de trobar el que busquen.
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MENT
MERITXELL ALTAYÓ
T’ha costat trobar aquesta llar?
Vam venir al món rural buscant un canvi. De fet, havíem estat buscat cases pel Moianès però era
relativament complicat si no tenies xarxa. Vam tenir la sort que aquí hi teníem família i ens van
dir que provéssim de buscar a la Garrotxa. Vam venir i, tot i que vam estar mirant opcions, res
no acabava de fer-nos el pes. Un dia, els familiars ens van comentar que estaven arreglant una
casa de poble i els vam dir que si hi veníem a viure l’acabaríem d’arreglar nosaltres. I per això
vam prendre aquesta decisió.
Creus que és difícil trobar habitatge a la Vall d’en Bas?
Sí, ho és. Nosaltres tenim un lloguer amb aquesta particularitat però pel què ens expliquen en
altres casos els preus s’han disparat molt. Penso que és difícil trobar un lloc on viure a la Vall i
que s’adapti a les nostres necessitats. Pots trobar una casa que s’hagi d’arreglar i te la venguin o
lloguin amb unes condicions que, per qualitat-preu, no s’acaben d’ajustar.

Edat: 40 anys
Lloc de residència:
Els Hostalets
Convivents:
Amb la meva parella i dos
De lloguer, habitatge de
propietat:
Lloguer a una casa de poble

JANINA BACH
T’ha costat trobar aquesta llar?
No ens ha costat trobar la llar perquè, en certa manera, hem tornat a casa.
Nosaltres ja havíem viscut de lloguer a Olot però la situació econòmica
era complicada i els pisos on havíem estat necessitaven reparacions/
assumir-ne els costos. Ara portem uns quants anys aquí i s’agraeix viure
la Vall, però no hi havia res per viure de manera independent a preus
assequibles.
Creus que és difícil trobar habitatge a la Vall d’en Bas?
inversions que quedaran per al propietari. Sé que l’Ajuntament està treballant per
tenir habitatges per a joves, perquè puguin emancipar-se, i em sembla bé que es
donin aquestes oportunitats.
Coneixes més gent que es trobi en aquesta situació?
Amb això veig que no estic sola. Siguin familiars o amics, veig que hi ha gent de
la Vall que viu en annexes a casa dels pares o en un pis de la família perquè falten
altres opcions. Conec gent que ha hagut de marxar per la falta d’habitatge però
també per temes de feina i estudis. Hi ha casos de gent de la meva edat que van
amb l’aigua al coll perquè les feines que tenim no estan prou ben remunerades o
perquè entre estudis i treballs per millorar la nostra professió no es pot arribar a
tot. Esperem que això millori.

Edat: 30 anys
Lloc de residència:
Sant Esteve d’en Bas
Convivents:
Amb el meu company
De lloguer, habitatge
de propietat:
En un annex a casa els
meus pares

EL
DESTACAT
HABITATGE A LA VALL

La Vall és un indret amb una bellesa i riquesa natural, cultural, històrica i social molt apreciada, tant per les persones que hi han nascut, com

l’habitatge digne és un dret fonamental

per les persones que hi viuen o les que venen a visitar-la.

reconeixen els Drets Humans i ho recal

tius de Desenvolupament Sostenible, es
Part de la conservació de les seves singularitats és gràcies a la cura
que n’han tingut els i les habitants del territori durant generacions,

Són moltes les persones de la Vall i de

aconseguint un equilibri dinàmic entre humanitat i naturalesa, que

ge on viure i desenvolupar-se com a p

perdura en moments com els actuals. És així com les persones, ja sigui

prendre-hi un projecte, entre d’altres.

per vocació i/o per professió, han cuidat i custodiat l’entorn més proper

Per aquest motiu, i des del diàleg cons

i l’entorn més llunyà, fent que la Vall sigui tal com és ara.

sectors implicats, s’han començat a rea
mobilitzar l’habitatge buit de la Vall.

En l’actualitat, però, no és fàcil viure a la Vall i els usos dels habitatges
són diversos, cada un amb uns impactes diferents al territori. Alguns

L’any passat, amb l’ajuda de persones co

estan ocupats per qui hi fa vida quotidiana, altres es destinen a ús turístic, segones residències o especulació immobiliària, i altres resten

establerts per la Generalitat. Per aque

buits. Depèn de les persones de la Vall -o d’aquelles que hi tenen algu-

actuacions. Una d’elles és contactar am

na vinculació material o emocional- decidir en quina direcció caurà la
balança, escrivint el futur del nostre municipi de cara als anys esde-

cultats es troben per reviure’l de nou. T

venidors.

l’Ajuntament i el contacte amb serveis e
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Foto de Mas Pujolriu, cedida per Alba Roquer

sorin per tal que s’ocupi altra vegada. Sabem que hi han nous models

namental per a les persones, tal com ho
ho recalquen els punts 1 i 11 dels Objec-

d’habitatge, innovadors i pensats amb valors com ara el cooperativisme, la sostenibilitat, la consciència climàtica i la justícia social.

enible, establerts per la ONU.
Aquestes són les primeres accions per obrir el meló i entrar, a poc a
Vall i de fora que busquen un habitat-

poc, en el repte de l’habitatge. Creiem que la naturalesa aporta molta

com a persona, parella, família o em-

riquesa al nostre municipi, però també ho fa qui construeix el seu dia a

d’altres. I no és gens fàcil accedir-hi.

dia a la Vall, nodrint-hi el teixit social i comunitari, cuidant els camps

leg constant amb els diversos agents i

i el bestiar, portant les criatures a l’escola, promovent el comerç local,

nçat a realitzar actuacions creatives per

creant productes artesans i de la terra, treballant a les fàbriques, etc.

a Vall.
Si la lectura d’aquest text t’ha motivat i tens ganes d’aportar-hi el teu

rsones coneixedores de l’entorn de cada

granet de sorra, suma’t al canvi!

Per aquest 2021, s’han previst algunes

tactar amb els propietaris d’habitatges
-

de nou. També se’ls ofereix el suport de
serveis externs i gratuïts que els asses-
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L’ACTUALITAT
Portes obertes dels centres educatius de la Vall d’en Bas
Els centres educatius públics de la Vall d’en Bas es preparen, com cada any, per a les matrícules de nous alumnes. Per facilitar a les
famílies la feina de decidir-se, els centre educatius celebren jornades de portes obertes per explicar els respectius projectes educatius, les metodologies de treball, els espais... Aquest any, aquesta jornada pren una importància rellevant ja que es fa en el context ja
conegut de pandèmia i, per tant, es faran en format virtual o bé demanant cita prèvia.

La ciutat dels infants: Francesco Tonucci a la Vall d’en Bas
La tarda del dimarts 20 d’abril tindrà lloc una conferència virtual del gran pedagog i il·lustrador italià Francesco Tonucci, organitzada
per l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament i la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Udg - Can Trona. Tonucci, o Fratto -tal
com signa en els seus dibuixos-, ens farà una xerrada que girarà al voltant del treball que l’ha caracteritzat: La ciutat dels infants.
doncs, és una sessió oberta als infants i també a famílies, mestres, regidors, alcaldes... A més, comptarà amb la participació d’infants dels centres educatius del municipi.

Cultura sostenible: la Vall d’en Bas és un municipi capdavanter
en incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
en la seva programació cultural
Aquest any 2021, Can Trona ha decidit apostar per fer tallers i actes de petit format de manera
regular i, així, fomentar el desenvolupament sostenible i esdevenir un agent de canvi local. Amb
aquesta proposta es pretén reivindicar la cultura popular, l’artesania i la necessitat d’apostar per
la sostenibilitat i el desenvolupament dels ODS. En aquest mateix sentit, s’han fet alguns canvis
a la pàgina web (www.cantrona.cat) on trobareu indicat a quin objectiu pertany cada acció, acte
o projecte iniciat. Fer dels ODS una realitat és un compromís de tots. Us animem a assistir a les
nostres activitats i a reforçar el compromís ciutadà per a un món més just.
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L’Escola Verntallat disposarà de plaques solars
L’Ajuntament va sol·licitar una subvenció al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, per al
una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum per a l’Escola Verntallat. Aquesta actuació
ens ha estat concedida i s’espera que es dugui a terme aquest any. Paral·lelament, l’escola també
disposarà d’un dels 30 equips de telegestió elèctrica que s’han atorgat a diversos ajuntaments de la
ment del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest equip servirà per monitoritzar

Seguim, doncs, afrontant els reptes de sostenibilitat que ens permeten caminar cap a una escola cada
vegada més verda.

Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible (PEMMS)
Des del consistori seguim treballant en el Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible
és un document on s’abordarà tant la relació entre els diferents pobles i nuclis de la Vall com
l’organització de carrers i places de cada nucli urbà. Totes aquestes accions son impulsades amb
lament, seguim treballant en la recopilació de dades a través dels radars pedagògics que actualment es troben instal·lats a la carretera de la Parcel·lària. Per a tots aquells que vulgueu fer aportacions, seguim tenint activa l’adreça electrònica mobilitat@vallbas.cat. Us animem a participar!

El poble de la Pinya és el primer dels pobles de la Vall en disposar d’una il·luminació
pública formada al cent per cent per bombetes LED. Aquest és un tipus de bombeta
amb un consum molt baix i una gran durabilitat. Per aquest motiu, el canvi suposarà un
que són de fàcil reciclatge, ja que no contenen materials tòxics. Als altres pobles del
de l’enllumenat públic LED. Des de la Brigada seguiran treballant al llarg dels propers
mesos per fer arribar el canvi a tots els punts de llum públics del municipi.

Sant Jordi 2021
El proper 23 d’abril us animem a enviar un vídeo en format horitzontal, llegint un
poema o un fragment d’un llibre que us agradi, al següent número de whatsapp:
648 814 293. La gravació pot durar com a molt un minut. Els vídeos es penjaran
a l’Instagram de Can Trona al llarg de la diada. Enguany, també hem organitzat
un acte presencial el dia 24 d’abril a les 11h a Can Trona. Es presentarà el conte
El secret de la Vall, produït per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de
Girona. Es tracta d’un conte il·lustrat per la Nina Bach i la Gemma Comalada,
formulari que trobareu a la pàgina web de Can trona: www.cantrona.cat.

L’espai formatiu per a famílies i mestres penja el cartell de “complet” en les dues sessions que encara s’han de realitzar
L’espai formatiu per a famílies i mestres organitzat per la Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona ja ha penjat el cartell
de “complet” en les dues sessions presencials que encara s’han de dur a terme. Degut a les restriccions d’aforament, ja no queden
places físiques per a cap de les dues propostes. Igualment, qui ho vulgui, podrà seguir les sessions en directe a través del canal de
Youtube de l’Àrea d’Educació i Joventut.

PÀG I N A 7

MEDIAMBIENT

ENERGIES
RENOVABLES

L’energia solar fotovoltaica: què és i com funciona?
La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, és a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que
prové del Sol en energía elèctrica.

Quines tipologies d’instal·lacions solars fotovoltaiques existeixen?
Instal·lacions autònomes o aïllades:
Permeten oferir un servei equivalent a la xarxa elèctrica, que pot ser a corrent continu o altern, en emplaçaments on
aquesta xarxa no hi arriba. Poden cobrir el 100% de les necessitats elèctriques, tot i que es pot acompanyar, per exemple, d’un grup electrogen. Les aplicacions més habituals d’aquestes instal·lacions són:

- Aplicacions agrícoles i ramaderes: bombament d’aigua, sistemes de reg, il·luminació d’hivernacles i granges, etc.
- Senyalització i comunicacions: navegació aèria i marítima, senyalització de carreteres, repetidors, etc.
- Enllumenat públic: carrers, monuments, parades d’autobús, etc.
- Sistemes de depuració d’aigües.
Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica:
Petits o grans generadors fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica i que poden autoconsumir i abocar els excedents
a la xarxa o exportar la totalitat de l’electricitat generada.

Quins són els principals components d’una instal·lació solar fotovoltaica?
- El camp fotovoltaic, conformat pels mòduls fotovoltaics, és el component que capta la radiació solar i la transforma
en electricitat a corrent continu.
- L’inversor s’encarrega de transformar el corrent continu (12V, 24V o 48V) generat per la instal·lació fotovoltaica en
corrent altern (220V o 230V) que utilitzen els aparells de consum o la xarxa elèctrica convencional.
- Les proteccions són equips que desconnecten la instal·lació en cas de no detectar tensió a la xarxa, de pèrdua d’aïllament, etc.

Què més hem de saber?
Les instal·lacions que no operen connectades a la xarxa elèctrica solen afegir bateries o acumuladors, que emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar, i permeten disposar-ne durant les 24 hores del dia i en dies
d’escassa radiació. Inclouen un regulador de càrrega, per protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues. Si es
detecta sobrecàrrega, el regulador posa les plaques en curtcircuit i talla el pas de corrent. En el cas de descàrrega, avisa
el consumidor amb una alarma o bé talla el subministrament si el consum continua.
Les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa també poden disposar d’un sistema d’acumulació energètica
que permet emmagatzemar l’excedent produït durant les hores de radiació solar, quan el consum d’energia és inferior
a la producció.

Jo també actuo pel clima, i tu? Cuidem la Vall!
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PARLANT
AMB...

· Assessorament tècnic

GarrotxaDomus

programa, després de parlar amb els propietaris i de
fer una visita a l’habitatge, realitzen una diagnosi
energètica i d’habitabilitat

per ajudar a triar les

actuacions que més s’adeqüin a les necessitats i als
desitjos dels propietaris. També ofereixen una borsa

S

i algun cop ens hem plantejat rehabilitar o fer
obres a casa nostra per reduir la despesa energè-

tica o ens agradaria incorporar fonts d’energia renovable és normal que, de sobte, ens envaeixin un munt
al meu habitatge? Em cal canviar la caldera? Puc ins-

pel projecte (arquitectes, aparelladors, experts enerforme comparatiu de pressupostos per poder seleccionar fàcilment el professional més adient per a cada
situació.

· Gestió administrativa

-

grama tramita les llicències d’obra, gestiona les incidències que puguin sorgir i pot revisar les factures

cost tindrà tot plegat? Hi ha subvencions que puguin
ajudar-me a pagar-ho?

dels professionals.

·

Per resoldre totes aquestes i altres preguntes s’ha posat en marxa a la Vall d’en Bas, i a tretze municipis
més de la Garrotxa, el programa GarrotxaDomus
programa d’assessorament i d’acompanyament als
propietaris d’habitatges i també a comunitats de propietaris que vulguin rehabilitar energèticament els

-

çament a qui ho necessiti.
El servei gratuït d’assessorament i acompanyament
de GarrotxaDomus es pot demanar a través de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas o, directament, a l’equip
tècnic del projecte trucant al telèfon 972 27 91 36 o

servei s’ha ampliat ara a la resta de la comarca. GarrotxaDomus és un equip de professionals experts en
i en energies renovables i també en gestió de pressupostos i tràmits administratius
que, de forma gratuïta, acompanya els propietaris
d’habitatges en tots els passos que van des de l’inici

entrant al web www.garrotxadomus.cat.
GarrotxaDomus és un projecte pioner al nostre país
i està impulsat pel Consell Comarcal de la Garrotxa,
l’Ajuntament d’Olot, l’Institut Català de l’Energia i la
Fundació EuroPACE. El seu objectiu és fomentar la rehabilitació energètica dels habitatges sabent que amb
l’autoconsum no només ajudem a reduir les despeses
familiars, alhora que som més respectuosos amb el
medi ambient, sinó que també millorem el confort de
casa nostra i la nostra qualitat de vida.
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PRESENT I FUTUR
mant-me i especialitzar-me. De tot el que m’agradava, aquest
cinema 4D… I, justament, es feia a Madrid. A casa ho van entendre i de seguida em van donar suport.
Això que un jove de la Vall visqui a Madrid com ho veus i
vius?
Bé... (riu). Soc el noi del poble, un català de muntanya! És cert
que a vegades et pots sentir una mica fora de lloc, però tampoc compleixo amb els estereotips que tenen aquí sobre la
gent de poble (tancats, poc simpàtics...) jo soc tot el contrari.
La veritat és que no he tingut cap problema, tot el contrari,
estic vivint una gran experiència.
Què trobes més a faltar del poble?
Veure el cel, les muntanyes i les estrelles. Aquí no veus el cel
per més que aixequis el cap. Veus blau, però no veus el cel.
Tampoc veus muntanyes... i, pensant en coses més concretes
i materials, he de dir que trobo a faltar un bon allioli i l’embotit! Quan vinc a veure els pares, que és molt poc, ja els truco
abans i els dic que em preparin una taula plena d’embotit, pa
ho tenim. Tenim un territori espectacular i que realment és
l’enveja de molta gent! Poder sortir de casa i pujar una muntanya de 1500 m, passejar pels corriols i camins, veure els
salts d’aigua… és un privilegi que cal que ens anem repetint
per creure’ns-el més.

JOVES DE LA VALL
Marc Riera Pujol

Quina intenció tens de cara a un futur proper?
En aquesta edició de La Vall Bull, entrevistem en Marc Riera
Pujol, un #jovedelavall que porta mig any vivint a Madrid per
qüestions acadèmiques. En Marc, de 23 anys, és de Sant Esteve d’en Bas i, si he de ressaltar alguna característica que el
aquella sensació de voler-lo conèixer més i millor.
Fa uns dies, li vaig enviar un WhatsApp per proposar-li l’entrevista. Tot i que en un principi es va mostrar recelós, en
explicar-li el motiu i els detalls de la proposta, va acceptar-la
sense dubtar. El dia acordat, li vaig llançar la primera pre-

Com estàs Marc?
Bé, estic molt bé! Aquí a Madrid s’hi està genial! Sí que és un
xic lluny de casa i, ara, amb tota la situació de la pandèmia
encara més, però estic molt content de ser-hi.

mant-me i, de fet, tinc mirats alguns cursos més. Tot i així,
també valoro altres opcions i, com que en el meu àmbit els
idiomes són molt importants, estic sospesant la idea d’anarme’n a un país de parla anglesa per agafar un bon nivell. Ara
bé, si em demanes si en un futur més llunyà em veig vivint a
la Vall, la resposta és sí o sí.
Veus possibilitats de desenvolupar-te laboralment a la Vall?
En el meu àmbit, depèn. Hi ha opcions de gestionar temes de
nivell local, però el que t’obliga a renovar-te constantment,
a estar connectat i a l’última de totes les novetats, és viure a
ciutats grans, com ara Barcelona o Madrid. No dic que no es
pugui treballar des d’un poble; i més ara, en què tot està informatitzat i hem vist que és possible i factible treballar des
de casa. No obstant això, en un món tan dinàmic, la ciutat
marca una mica el ritme també del món publicitari.
Si haguessis de donar un consell als joves de la Vall, què els
diries?
Els diria que voltin molt, que aprenguin de tothom i de tot,
que siguin humils, i que tornin a viure a la Vall amb la mot-

Què hi fas a Madrid?
a la publicitat, a la Escuela Trazos.
Com arribes a fer-lo a Madrid?
ques a la Universitat de Girona, vaig veure clar que davant
la situació d’incertesa i de pandèmia mundial, entrar al mertant la meva joventut i energia, era el moment de seguir for-
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REPASSEM
EL PLE
Del ple del mes de novembre en destaquem els dos punts més importants. El primer, fa referència a l’aprovació del
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021
trets, prioritza l’educació, la cultura, el medi ambient i la pagesia. Així mateix, es fa una aposta important per les energien valor la participació ciutadana. L’habitatge tindrà un paper destacat, tant pel que fa a l’estudi d’habitatges buits com
a les inversions, entre les quals hi ha uns habitatges al nucli de Sant Privat d’en Bas.
El segon punt a destacar és l’aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024, que té com a objectiu treballar aspectes
com ara l’emancipació, la cohesió social i la mobilitat dels joves dins i fora de la Vall. El ple es va tancar recordant que
la propera cita seria en l’anomenat Ple dels Infants però que, atès l’actual context de pandèmia, no es podria celebrar
hagi millorat i es pugui dur a terme.
El 26 de gener va tenir lloc el primer ple de 2021, que va estar marcat per l’aprovació inicial del reglament dels horts
municipals
Social i Comunitària, Pep Calm, es demanarà que els horts siguin ecològics, evitant al màxim l’ús de productes químics;
gallines.

LA BRIGADA
Instal·lació de:
- radars pedagògics.
- un porxo nou al parvulari.
Substitució de:
- la caldera del local social de les Olletes.
- totes les llums de les aules de la Llar d’Infants per LEDs.
- l’enllumenat públic de La Pinya columnes de 4 m per
unes de 6 m i LEDs.
Reparació de:
pont de la Codina de Falgars, i al tram de la Codina.
aigües, millora del paviment i col·locació d’una capa de
subbase compactada).
- Joanetes, s’ha reformat la teulada i s’ha impermeabilitzat.
Millores de:
- S’ha ampliat el dispensari de Sant Privat per adaptar-lo
a les mesures de la Covid-19 amb una nova sala d’espera
i un nou consultori. Per això, ha estat necessari traslladar
els jutjats a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas (s’han adequat dues sales a la planta baixa).

Millores de:
- reformes als lavabos del parvulari.
- treballs a la sala annexa del Pavelló municipal i als passadissos dels vestidors.
- una rasa per al reg gota a gota a l’Escola Verntallat.
- la zona de compostatge i adequació d’una zona al costat per al material de la Brigada.
- poda d’arbres a l’antiga carretera de Joanetes per dins
el nucli i la roureda.
- arranjat l’espai públic de l’Andana per enjardinar-lo.
- desbrossat el prat de Sant Valentí de La Pinya on hi ha
ubicat l’oratori.
- adequació de la zona dels horts comunitaris a Sant
Esteve d’en Bas.
Altres feines:
- Per Nadal, es van col·locar tots els llums, es va muntar
el campament reial a Can Trona i es va ajudar amb la
col·locació de garlandes i focus al Pessebre Vivent i a la
cavalcada de Reis.
- Es va treure neu de la nevada dels dies 9 i 10 de gener.
- Del 8 al 14 de febrer, es van preparar els col·legis electorals per protegir-los de la Covid-19.
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23 d’abril
_

ABRIL
2 i 3 d’abril
_
Dia 2: 19.30h
Dia 3: 17:00h
Auditori deCan Trona
Docs del Mes
Cal inscripció prèvia a
cantrona@vallbas.cat
o al 648814293

Tot el dia | Activ.
telemàtica
Sant Jordi Vir tual.
Envieu un vídeo llegint
un poema o el fragment
d’un llibre que us
agradi al whatsapp
648814293 i el penjarem
a l’Instagram de Can
Trona. Imprescindible:
ha de durar menys d’un
minut

24 d’abril
_
11h | Can Trona
Presentació del llibre
El secret de la Vall
amb Nina Bach i
Gemma Comalada. Cal
inscripció a través del
formulari que trobareu
15 dies abans a www.
cantrona.cat

30 d’abril
_

22 de maig
_

19h | Can Trona
Xerrada “Com
acompanyar la sexualitat
dels i les joves”, a càrrec
d’Anna Salvia. Organitza:
Càtedra de Renovació
Pedagògica de la
Universitat de Girona.
Places i inscripcions
esgotades

1a sessió: 11h
2a sessió: 18h
Presentació del conte
Tant de bo, amb Laura
Quicios i Nina Bach.
Cal inscripció a través
d’un enllaç que es
publicarà 15 dies
abans a la web
www.cantrona.cat

MAIG
7 i 8 de maig
_
Dia 7: 19.30h
Dia 8: 17:00h
Auditori de Can Trona
Docs del Mes
Cal inscripció a través
d’un formulari que
trobareu 15 dies abans
a www.cantrona.cat

14 de maig
_
9 d’abril
_
19.30h | Can Trona
Xerrada “Esglésies
parroquials i masos dels
segles X VI-X VIII”, de la
Dra. Maria Garganté.
Organitza: A A.V V. d’en
Bas amb el supor t del
PEHOC i l’Ajuntament.
Per streaming i,
per assistir-hi
presencialment, cal
inscripció prèvia al
formulari que trobareu
a www.cantrona.cat

10 d’abril
_
16h | Sortida al riu
Fluvià al seu pas per
Els Hostalets d’en Bas
S’explicaran les
problemàtiques de
la zona, es farà una
recollida de brossa
col·lectiva i es buscaran
amfibis i rèptils per
fotografiar. Organitza:
Societat Catalana
d’Herpetologia i Can
Trona.
Per a més informació
i per fer la inscripció,
envieu un correu a:
sch@soccatherp.org

25 d’abril
_
11h | Can Trona
Aloha From Hawaii. Un
espectacle de dansa,
en el marc del Festival
El Sismògraf, que parla
de la necessitat de dues
dones de ser valorades
en un món d’homes i de
ser lloades per milions
de persones. Dues dones
es posen als pantalons
de l’home més mediàtic
de tots els temps: Elvis
Presley.
Cal reserva prèvia
a la pàgina web del
Sismògraf

29 d’abril
_
17.30h | Plaça l’U
d’octubre
Espectacle de dansa
iaia, de la Companyia
de de Dansa Moviment
Lantana - Marcel
Bassachs, amb motiu del
Dia Internacional de la
Dansa.
Activitat gratuïta,
sense inscripció prèvia
i presencial (ús de
mascareta i respecte
per les distàncies de
seguretat)

19.30h | Can Trona
Xerrada “Retalls del
Renaixement i del
Barroc”, a càrrec del
Dr. Francesc Miralpeix.
Organitza: Associació
de Veïns d’en Bas amb
el supor t del PEHOC i
l’Ajuntament.
Per streaming i,
per assistir-hi
presencialment, cal
inscripció prèvia al
formulari que trobareu
15 dies abans a
www.cantrona.cat

21 de maig
_
9.30h | Can Trona
“Brossa, una comèdia
de merda”, espectacle
d’humor gestual i clown
sobre la vida d’un sense
sostre. Interpretació i
creació: Raúl Mar tínez.
Direcció: Anna Casals.
Podeu reservar
l’entrada enviant un
correu a cantrona@
vallbas.cat. Preu: 6
euros (a pagar el mateix
dia de l’actuació)

29 de maig
_
12.00h | Can Trona
Presentació de tres
contes de la col·lecció
Dinàmiques CONTAdes
de Laia Panyella.
Per assistir
presencialment cal
inscripció prèvia al
formulari que trobareu
15 dies abans a
www.cantrona.cat

29 de maig
_
12.00h | Can Trona
Presentació de tres
contes de la col·lecció
Dinàmiques CONTAdes
de Laia Panyella.
Per assistir
presencialment cal
inscripció prèvia al
formulari que trobareu
15 dies abans a
www.cantrona.cat

JUNY
4 i 5 de juny
_
Dia 4: 19.30h
Dia 5: 17:00h
Auditori de Can Trona
Docs del Mes
Cal inscripció a través
d’un formulari que
trobareu 15 dies abans
a www.cantrona.cat

12 de juny
_
Can Trona
III Jornades sobre els
Maquis.
Tant bon punt surti el
programa el trobareu al
web de Can Trona

Al Coworking de
Sant Privat, situat
a Cal Monjo, han
quedat un parell
de places lliures!
Si treballes des
de casa i busques
un despatx
per estar més
còmode i poder
separar espais,
aquesta és la teva
oportunitat. Per
a més informació
envia un correu
a cantrona@
vallbascat.cat
Tots els caps
de setmana,
SALA D’ESTUDI
amb wifi per
a fer treballs
individuals
i possibilitat
de visitar
l’ECOMUSEU de
la Vall d’en Bas i
les exposicions
temporals.
Horari: dissabte
de 10h a 14h i
de 16h a 19h.
Divendres i
diumenge de 10h
a 14h.
Aquests actes
es poden veure
afectats per la
situació de la
COVID-19 i, per tant,
o ajornats per força
major. Al web de
l’Ajuntament hi
trobareu l’agenda
actualitzada.
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