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Benvolguts madremanyencs i madremanyenques

Ja som més de 300!

Hem de recular fins als anys 60 del segle passat per 
arribar a una població similar a l’actual. La dinàmica 
fluctuant al voltant dels 200 habitants va començar 
a trencar-se a principis d’aquest segle, quan la po-
blació de Madremanya va créixer en més de 100 
persones, fins avui. Aquest creixement demogràfic 
és molt important perquè el poble pugui tirar enda-
vant com a comunitat i per poder oferir una millora 
en els serveis a les persones.

Fa pocs mesos hem incorporat al nostre vocabulari 
diari paraules que fins ara eren poc habituals: pan-
dèmia, alarma, confinament, Procicat, emergència, 
patiment, resiliència..., paraules que han acompa-
nyat un any molt complicat econòmicament, sani-
tàriament i socialment. Les vivències han estat molt 
diferents en funció de la situació de cadascú i, en-
cara que a l’àmbit rural és més de bon portar que a 
les ciutats, tots esperem poder girar full ben aviat. A 
nivell de poble vull remarcar el respecte mutu que 
tots ens hem tingut en uns moments en què les nor-
mes restrictives han sigut extremes. Tota prudència 
és remarcable i agraïda, encara que només sigui 
per respecte als més fràgils i als que per la seva 
feina han d’assumir més riscos.

L’acceleració del teletreball, l’ensenyament a distàn-
cia, la relació social a través de les videotrucades i la 
infinitat de tasques viables a través de la xarxa, han 
fet necessària, ara més que mai, una bona conne-
xió a internet. Ja podem dir que aquest hivern arri-
barà la fibra òptica al municipi de Madremanya de 
la mà de Goufone. Diuen que les noves tecnologies 
connecten la gent, però malament si totes les re-
lacions humanes acaben virtualitzades; el contacte 
humà és imprescindible perquè les emocions i els 
sentiments no acabin perduts en el núvol, i per això 
també continuarem treballant per l’enfortiment del 
valuós teixit social del nostre poble.

El 28 de setembre, el president de la Generalitat de 
Catalunya, el Molt Honorable Sr. Joaquim Torra Pla, 
va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per un delicte de desobediència, per 
haver penjat una pancarta a favor dels presos polí-
tics i el retorn dels exiliats, per la qual ha sigut inha-
bilitat. Aquest final de tardor, les múltiples injustícies 
per manca de neutralitat política de la justícia ha fet 
que aquesta es situés per damunt de la democrà-
cia. Demanem que cessi la persecució injustificada 
i injusta contra un moviment polític legítim com és 
l’independentisme català: prop de tres mil persones 
ja estan vivint una repressió ferotge per part dels 
governs espanyols, siguin de dretes o d’esquerres; 
no podem desviar la mirada i deixar que la venjan-
ça d’uns fets democràtics i pacífics ens oprimeixin.

En aquests últims anys, des de la societat civil ma-
dremanyenca no us heu cansat d’organitzar i col·la-
borar en les activitats organitzades des del poble i 
per al poble. Aquestes activitats, la seva discussió i 
crítica constructiva, són imprescindibles per a la co-
hesió, la coneixença, el sentit de pertinença, la millo-
ra de les relacions socials i l’enfortiment de la nostra 
comunitat. Degut a l’excepcionalitat del moment i 
a la impossibilitat que les entitats del poble les po-
guessin organitzar enguany, l’Ajuntament n’ha as-
sumit l’organització i la gestió d’algunes. Per això les 
activitats de la festa major es van portar a terme a 
través d’una contractació externa, i ens va demos-
trar que no podem deixar perdre aquest caliu de 
poble que suposa l’organització, l’empenta i la parti-
cipació activa de tot el poble en les celebracions i el 
dia a dia, l’essència madremanyenca. Espero que en 
poc temps tornem a retrobar-nos tots plegats.

De tot cor, que passeu unes Bones Festes i un 
molt millor any 2021.

L’alcalde
Albert Peracaula Boschsacoma 

CARTA DE L’ALCALDE
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

• Capítol I. Despeses de personal  ........................................................................................................................................................................  88.266,80 €
• Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis  ............................................................................................................................ 225.633,20 €
• Capítol III. Despeses financeres  ............................................................................................................................................................................. 5.100,00 €
• Capítol IV. Transferències corrents  ..............................................................................................................................................................  24.500,00 €
• Capítol V. Fons de contingència i imprevistos  ......................................................................................................................................  4.000,00 €
• Capítol VI. Inversions reals  ..................................................................................................................................................................................... 131.000,00 €
• Capítol VII. Transferències de capital  ......................................................................................................................................................................... 0,00 €
• Capítol VIII. Actius financers  ................................................................................................................................................................................................. 0,00 €
• Capítol IX. Passius financers  .................................................................................................................................................................................. 21.500,00 €

• Àrea 0. Deute públic  ......................................................................................................................................................................................................  26.600,00 €
• Àrea 1. Serveis públics bàsics  .............................................................................................................................................................................. . 90.742,04 €
• Àrea 2. Protecció i promoció social  ....................................................................................................................................................................4.500,00 €
• Àrea 3. Producció de béns públics preferents  ................................................................................................................................  126.000,00 €
• Àrea 4. Actuacions econòmiques  ..................................................................................................................................................................... 79.000,00 €
• Àrea 9. Actuacions generals  .................................................................................................................................................................................... 173.157,96 €

Total general de l’estat de despeses  .......................................................................................................................................................  500.000,00 €
      
Total de despeses ordinàries  ..............................................................................................................................................................................  347.500,00 €
Total de despeses d’inversions  ..........................................................................................................................................................................  152.500,00 €

• Capítol I. Impostos directes .................................................................................................................................................................................. 190.000,00 €
• Capítol II. Impostos indirectes  ................................................................................................................................................................................. 8.500,00 €
• Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos  ........................................................................................................................ 48.500,00 €
• Capítol IV. Transferències corrents  ............................................................................................................................................................. 147.000,00 €
• Capítol V. Ingressos patrimonials  ......................................................................................................................................................................  6.000,00 €
• Capítol VI. Alienació d’inversions reals  ......................................................................................................................................................  27.000,00 €
• Capítol VII. Transferències de capital  .........................................................................................................................................................  73.000,00 €
• Capítol VIII. Actius financers  ................................................................................................................................................................................................. 0,00 €
• Capítol IX. Passius financers  ................................................................................................................................................................................................ 0,00 €

Total general de l’estat d’ingressos  ..........................................................................................................................................................  500.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris  ................................................................................................................................................................................... 400.000,00 €
Total d’ingressos d’inversions  ............................................................................................................................................................................  100.000,00 €
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HISENDA

Ha finalitzat la regularització cadastral de rústica que ha afectat edificacions vinculades a les explotacions 
agrícoles, granges, coberts, porxos..., que fins ara no tributaven i ara han començat a fer-ho.

El valor cadastral d’aquest tribut el determina l’administració estatal i l’Ajuntament, mitjançant ordenança fis-
cal, determina el tipus impositiu, sempre limitat dintre d’uns barems, que en rústica són entre el 0,3 per cent 
i el 0,9 per cent.

A Madremanya fins ara teníem el tipus impositiu del 0,8 per cent. Conscients que s’ha d’ajudar les explotaci-
ons agrícoles, hem rebaixat el tipus de gravamen de l’impost aplicable als béns de naturalesa rústica al 0,4 
per cent.

Modificació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic

1. Les tarifes de la taxa, segons la naturalesa de l’ocupació, seran les següents:

A. Mercaderies, materials o elements de la construcció, per cada m2 i dia ........................................................... 2,00 €
B. Parades de venda, per cada m2 i dia ........................................................................................................................................................... 1,00 €
C. Atraccions o circs, per cada m2 i dia ............................................................................................................................................................. 1,00 €
D. Taules o cadires, per cada m2 i dia ................................................................................................................................................................. 0,15 €
E. Reserves d’aparcament, obligatòries o voluntàries, per cada m2 i dia ................................................................... 0,15 €
F. Molls de càrrega, per cada m2 i dia ............................................................................................................................................................... 1,00 €
G. Cartells, pancartes o banderoles, per cada m2 i dia .................................................................................................................... 0,15 €
H. Tancaments d’espais públics, per cada m2 i dia ............................................................................................................................... 0,15 €
I. Rodatge cinematogràfic, per cada dia ...........................................................................................................................................1.000,00 €
J. Altres ocupacions, per cada m2 i dia ............................................................................................................................................................ 1,00 €

2. Totes les ocupacions es computaran des de l’inici de la instal·lació del primer element fix o mòbil fins a la 
total desinstal·lació del darrer element fix o mòbil.

3. En les tarifes A, B, C, D, E, H i J es considerarà com a superfície ocupada tot l’espai ocupat.

4. En la tarifa E la reserva mínima obligatòria de cada plaça d’aparcament, tant per a habitatges com per a 
activitats, serà de 2,30 metres x 4,80 metres.

5. En la tarifa F es considerarà com a superfície ocupada la resultant de la façana total del moll per l’amplada 
total de la vorera més 2,30 metres de calçada.

6. En la tarifa G es considerarà com a superfície ocupada la superfície vertical de cadascun dels cartells, 
pancartes i banderoles considerats individualment amb les unitats mínimes de l’apartat 8è.

7. En la tarifa H es considerarà com a superfície ocupada la superfície total de l’espai subjecte a tancament, 
incloent voreres i vorals, si procedís.

8. Les fraccions de cadascuna de les unitats superficials i temporals s’arrodoniran per excés fins a la unitat 
següent.
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OBRES DIVERSES

CAMINS

El gener d’aquest any ens va passar molt a prop el 
temporal Gloria, que va causar destrosses a tot el 
país. A Madremanya, per sort, no hi va haver cap 
incident destacable, a diferència dels provocats per 
les fortes pluges de finals del 2019.

Això ens ha permès aquest any fer un repàs de ca-
mins cap a l’interior de les Gavarres. Aquestes han 
estat les actuacions:

 • El camí que va des del dipòsit de càrrega de bom-
bers fins al camí de la Font Picant. Són quasi tres 
quilòmetres de recorregut.

 • El camí que porta de can Vidal de Rissec fins al 
terme de Sant Sadurní, amb un recorregut apro-
ximat de 1.300 metres.

Aquests treballs els hem realitzat conjuntament 
amb l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) amb un 
cost final de 2.350 euros. En tots dos casos, la feina 
ha consistit en passar l’anivelladora en tot el seu re-
corregut, netejar de vegetació tot l’itinerari, marcar 
i sanejar els trencaaigües per facilitar l’escorrentia 
i minimitzar el deteriorament a posteriori. Són ca-
mins molt utilitzats per a la pràctica esportiva i els 
caçadors, a la vegada que faciliten als veïns l’accés 
a les seves finques.

D’altra banda, la Generalitat ha fet una actuació si-
milar a tot el tram del camí de la Font Picant fins 
a Montnegre, a més de retirar els arbres caiguts o 
malmesos per tal de tenir una vialitat segura.
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CARRETERES DIPUTACIÓ

La Diputació de Girona està a punt de finalitzar el 
condicionament de la carretera GIV-6701 en el seu 
primer tram de Monells a Madremanya. L’està por-
tant a terme segons el que es va pactar i demanar 
entre els dos Ajuntaments, proposta que incorpora 
un carril de passeig lateral i preveu la canalització 
per passar-hi la fibra òptica.

Pel que fa al nostre municipi, en aquesta prime-
ra fase, que entra uns 300 metres al nostre ter-
me, ens correspon pagar 11.743 euros. Pel que fa 
a la continuació de les obres fins a Madremanya, 
aquest any s’han portat a terme les expropiacions 
dels terrenys i, segons ens han informat, tenen la 
idea de continuar l’obra tan bon punt hi hagi la pri-
mera fase finalitzada.

El tram que falta ja serà íntegrament dins del nos-
tre municipi. Estarem molt atents a l’obra i, sobre-
tot, exigirem una solució definitiva i segura per als 
nostres veïns a la cruïlla de l’entrada del poble. Un 
grup de veïns ha registrat més de 50 signatures 
fent una petició, tant a l’Ajuntament com a la Dipu-
tació, per resoldre el perill que representa tot l’en-
torn de la cruïlla.

RATLLES GROGUES

S’han pintat ratlles grogues a diferents carrers del 
poble amb la idea que la planificació viària sigui 
més ordenada i sobretot més segura. Són llocs on 
la gent aparcava, però, degut a algun incident que 
hi ha hagut aquest any, hem considerat que calia 
actuar-hi com més aviat millor, sobretot davant de 
can Güell, que és un encreuament estret i amb poca 
visibilitat, que comunica la carretera de La Pera 
amb la carretera de Bordils, un lloc per on passa 
maquinària gran (cada vegada les eines del camp 
són més amples). També hi tenim el punt de recolli-
da de deixalles.
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OBRES DIVERSES

IL·LUMINACIÓ

Aquest hivern ja gaudim d’il·luminació a la parada 
del bus. Són tres fanals amb sensor de flux lluminós 
per infrarojos. Això fa que només hi hagi llum quan 
algú s’hi acosta, sigui un vehicle, sigui una persona 
o un animal, amb la qual cosa estalviem energia i 
rebaixem la contaminació lumínica.

Continuant amb el canvi de lluminàries antigues, al 
nucli antic hem fet les actuacions següents:

 • Dos fanals nous a davant de can Güell, que mi-
lloren la visibilitat dels contenidors de residus i 
finalitzen la il·luminació de tot el tram del carrer 
Gavarres.

 • Dos fanals a l’aparcament de can Romecu, que 
substitueixen una antiga làmpada de vapor de 
mercuri.

 • També hem canviat totes les lluminàries que fal-
taven al carrer Sant Esteve i dues al carrer de la 
Creu.

 • S’ha ampliat la il·luminació al parc infantil amb un 
nou fanal a la zona de jocs.

Fins ara, en tots els canvis o ampliacions de llumi-
nàries, fèiem servir el mateix model de la marca 
VEGA i la il·luminació era amb una làmpada de va-
por de sodi, que ofereix una llum molt càlida per a 
entorns rurals. L’evolució que ha tingut la tecnologia 
led aquests últims anys ha aconseguit una calidesa 
molt semblant a la del vapor de sodi. Per això, en els 
canvis que hem fet aquest any, utilitzem el led en 
comptes de làmpada. També hem canviat a la mar-
ca ARES FRANCO, ja que la casa VEGA té problemes 
amb el subministrament. 
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PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Tenim instal·lades les plaques per a autoconsum 
instantani al CIR. Per tirar endavant aquest projecte, 
amb la col·laboració de la Diputació de Girona, es 
van presentar tres empreses. Segon l’informe del 
tècnic municipal, la millor oferta va ser la d’Instal-
lacions Giroemp, amb un pressupost de 20.000,45 
euros. El projecte preveu una pantalla a l’entrada 
del CIR que informa de l’energia generada en cada 
moment. Aquesta pantalla ens permetrà donar a 
conèixer les activitats del poble i obtenir informació 
que pugui ser útil per als veïns.

APARCAMENT DE CAN ROMESCU

Aquesta tardor hem desbrossat els marges del vol-
tant de l’aparcament de can Romescu.

S’ha fet una bona podada a tota la vegetació i neteja 
de l’entorn.
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MEDI AMBIENT

PAESC

El 2012 el nostre municipi es va adherir al Pacte d’Al-
caldes i va assumir el compromís de millorar l’efi-
ciència energètica, utilitzar fonts d’energia renova-
ble i fer un seguit d’accions per aconseguir reduir 
més del 20% les emissions de CO2 al nostre territori 
abans del 2020. Tal com s’ha anat explicant en els 
butlletins anteriors, la promoció del transport públic, 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el canvi de 
lluminàries i el control de la comptabilitat energèti-
ca, entre altres accions, ens ha ajudat a superar la 
fita de reduccions previstes.

Interessats a seguir amb la iniciativa i renovar 
compromisos per a la mitigació del canvi climàtic, 
l’adaptació i l’energia sostenible, aquest mes de juliol 
vàrem aprovar l’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes i Al-
caldesses per a l’Energia i el Clima i vam fer nostres 
els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030, 
adoptant el compromís de reduir les emissions de 
CO2 en el nostre territori en més d’un 40% en una 
dècada i augmentar la resiliència del canvi climàtic.

Una vegada adherits, tenim dos anys per redactar 
i aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC), que inclourà un inventari base 
d’emissions i una avaluació de vulnerabilitats i ris-
cos del canvi climàtic. A més, ens comprometem a 
elaborar cada dos anys un informe de seguiment 
del pla que avaluï, monitoritzi i verifiqui els seus ob-
jectius. Per a aquesta redacció i aquest seguiment, 
sol·licitarem suport tècnic i administratiu a la Dipu-
tació de Girona.

RESIDUS

Tal com vàrem explicar en el butlletí de l’any passat, 
aquest hivern teníem l’objectiu d’establir la recolli-
da de residus porta a porta. Aquesta iniciativa com-
porta diferents reunions d’implantació i seguiment 
amb els veïns, visites domiciliàries d’explicació i bon 
funcionament del servei, ja que al cap i a la fi és un 
canvi important en la forma de gestionar els resi-
dus tant en l’àmbit particular com en l’hostaleria, les 
cases turístiques i la restauració. Degut al moment 
actual de pandèmia, hem cregut prudent ajornar 
la implantació fins l’any que ve, per evitar més con-
tactes dels necessaris. És una iniciativa necessària 
però no urgent.

Aprofitant aquest marge de temps, hem pogut en-
carregar un altre estudi de possibilitats de gestió 
de residus al municipi per part de la Diputació de 
Girona, que ens complementa el que ja teníem del 
Consell Comarcal del Gironès. En aquest estudi pro-
posen com una millora del model actual la implan-
tació d’un sistema d’àrea tancada amb identificació 
d’usuari i tancament parcial dels contenidors, així es 
pot veure la participació dels veïns en el reciclatge 
sense augmentar considerablement els costos, a la 
vegada que es millora la gestió. Tots dos projectes 
insisteixen en la necessitat de realitzar una campa-
nya comunicativa molt extensa que ha d’implicar 
tots els agents en més d’una fase.

Una altra novetat que ens plantegen és la possibili-
tat de posar un compostador mecanitzat per gesti-
onar els residus de fracció orgànica. Aquest sistema 
permet fer auto-compostatge i aconsegueix un es-
talvi en les despeses del transport en comparació 
amb el sistema tradicional. A la vegada produeix 
compost que el poden reutilitzar els veïns. D’aques-
ta manera el residu es produeix i es queda al ma-
teix entorn, però té l’inconvenient que necessita un 
operari per al control de la maquinària i la gestió del 
residu dia a dia i els veïns l’han de portar fins a la 
ubicació de la màquina.
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Tots dos estudis complementen informació que ens 
ajudaran a decidir el projecte d’implantació definitiu 
que adoptarem al nostre municipi.

MINIDEIXALLERIA

Aquest any la minideixalleria l’ha gestionat una nova 
empresa, Servitransfer. La gestió fins ara tenia un 
cost d’uns 13.000 euros, que amb la nova adjudica-
ció vàrem reduir un 30%. Fent una valoració global 
hem observat que cal millorar la gestió tot i que el 
cost final sigui més alt.

La primera actuació serà al recipient de reciclatge 
d’olis domèstics, que cal que tingui un protector en 
el vas que no permeti que l’oli s’escampi per terra. 
Caldrà buscar una manera que faciliti el buidatge 
dels usuaris. Volem insistir que la deixalleria és d’ús 
exclusiu per als veïns de Madremanya i que no s’hi 
poden abocar residus d’industrials ni restes de fi-
brociment, conegut amb el nom comercial d’uralita.

El gràfic que teniu a continuació és un resum dels 
productes gestionats el 2019.

Servei comarcal de gestió de residus 2019

Servei comarcal de gestió de residus 2019 (kg)

Relació de residus gestionats 2019

28%
Vidre

23%
Poda

23%
Paper

21%
Envasos

6% Roba
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TURISME

RUTES PEL MUNICIPI

El municipi a l’abast dels senderistes. Després de la 
bona acollida que han tingut les cinc rutes publica-
des en català, volem anar més enllà i traduirem la 
guia principal al castellà, al francès i a l’anglès, per tal 
que qui ens visiti tingui totes les facilitats per gaudir 
del nostre entorn. Aquestes guies traduïdes les pen-
jarem a la plana web per a qui li pugui interessar.

CARTELLERIA TURÍSTICA

Davant del CIR s’ha col·locat una cartellera d’infor-
mació turística. Per una banda hi ha el plànol de tot 
el municipi, amb fotografies generals dels llocs més 
característics, i a l’altre cantó hi ha un plànol dels 
carrers del poble.

VISITES GUIADES

Juntament amb l’Àrea de Turisme del Consell Co-
marcal, aquest desembre participem en l’experièn-
cia “Redescobreix el Gironès”, que consisteix en una 
sèrie de visites guiades privades pel Gironès. Ma-
dremanya hi participa sota el lema “Madremanya, 
un poble de conte”.

L’entitat que fa el guiatge és l’Associació de Guies 
de Girona,. Es tracta d’una visita pensada per a pa-
relles, amics o grups bombolla, i per comercialitzar 
sota demanda, és a dir, que de moment es farà no-
més a la carta i amb reserva prèvia. Com a comple-
ment a la visita també s’inclou un petit lot de pro-
ductes del Gironès.

Creiem que més enllà de l’èxit que puguin tenir 
aquest any dins la campanya de Nadal, és una molt 
bona oportunitat de promoció, ja que les visites que-
daran incorporades de forma permanent dins el catà-

leg d’experiències online i també dins els serveis que 
ofereix l’Associació de Guies als seus clients. Per tant, 
pot ser molt positiu també a llarg termini.
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
DEL MUNICIPI

Amb la recaptació de les taxes turístiques estem de-
senvolupant alguns materials promocionals i, entre 
aquests, hem contractat una fotògrafa professional 
perquè durant un any vagi fent fotos de Madrema-
nya i el seu entorn. Aquestes fotos ens serviran per 
oferir una imatge actualitzada del municipi.

Hem trobat amb Marina Saenz de Pablo, veï-
na de Madremanya, una visió delicada amb la 
qual tractarem de fer un registre de les quatre 
estacions de l’any. Podeu seguir la seva feina a  
https://www.mbodaintima.com
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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE MADREMANYA

De les dades de població de Madremanya de què 
disposem en podem treure algunes conclusions.

Entre els segles XIV i XVI sembla que la població 
es va mantenir relativament baixa però estable al 
voltant de dos centenars de veïns. Aquestes escas-
ses xifres corresponen a “focs” o “fogatges”, que en 
realitat es refereixen a cases o masos. A l’entorn 
del 1380, Madremanya comptava amb 47 focs (220 
persones aproximadament), dels quals 22 eren de 
propietat eclesiàstica, 15 d’aloers (pagesos lliures), 8 
de ciutadans lliures i 1 de cavaller. El 1553, la població 
era pràcticament la mateixa que dos segles enrere, 
d’uns 200 habitants, distribuïts en 40 focs de laics i 
capellans i 2 de cavallers.

Les pestes dels anys 1653 i 1654 varen ser un cop dur 
per a la població, i la recuperació va ser lenta i difícil. 
El 1718 Madremanya tenia 192 habitants. A partir del 
segle XVIII, després que Felip V instaurés la dinastia 
dels Borbons en territori espanyol i s’iniciés un es-
forç d’unificació i centralització de lleis i mercats, les 
dades ja ens apareixen com a dades de població de 
dret. El 1787 hi havia a Madremanya 262 veïns, cosa 
que significa que ja s’havien recuperat les xifres de 
segles anteriors i fins i tot superat.

A finals del segle XIX (1879) es produeix un altre es-
deveniment que distorsiona les xifres poblacionals. 
Estem parlant de l’annexió de Madremanya per 
part de Sant Martí Vell i la Vilosa, que es va mante-
nir fins al 1931, amb l’adveniment de la II República, 
que va desfer l’annexió. D’aquesta manera trobem 
un padró del 1887 de 922 habitants repartits entre 
els dos pobles. Aquesta xifra es va reduir d’una ma-
nera important, ja que el 1920 n’hi trobem 865, dels 
quals 226 pertanyien al nucli de Madremanya. En 
poc més de trenta anys els municipis de Madrema-
nya i Sant Martí Vell van perdre 100 habitants, més 
del 10% de la població. Les dades del 1920 ja tenen 
en compte, evidentment, els morts per la pandèmia 
de grip del 1918, que va sacsejar de manera impor-
tant el país i la resta del món.

El 1950, amb els dos municipis separats una altra 
vegada, el padró ens parla d’una població de 369 
habitants a Madremanya, la més alta de la sèrie 
disponible. A partir d’aquí s’inicia un descens que té 
molt a veure amb l’èxode del camp cap a la ciutat 
per cercar llocs de treball estable i que va afectar 
tots els pobles petits i el món rural. El 1970 el nombre 
de veïns de Madremanya havia baixat fins a 252, 
traçant una corba descendent que es va mantenir 
fins a finals del segle XX, amb 185 habitants l’any 
2000, la xifra més baixa de tota la sèrie disponible.

A partir d’aquí la línia gràfica s’inverteix i inicia una 
escalada lenta però constant –excepte petites recu-
lades els anys 2003 i 2007– que ens ha portat fins 
a superar els tres-cents habitants aquest 2020. La 
sèrie dels darrers vint anys és un prodigi de cons-
tància, una feina de formigueta per anar guanyant 
habitants amb comptagotes però sense defallir.

Un cop d’ull a l’estructura de la població actual ens 
permet observar que es tracta d’una població amb 
un alt nivell d’envelliment (l’edat mitjana és de 43,3 
anys, més alta que la d’altres municipis propers com 
Celrà, on és de 36,8) i amb més del 60% de població 
adulta (entre 15 i 64 anys) i un percentatge de gent 
gran lleugerament per sobre del de més joves (un 
20,14% enfront d’un 19,79%). La fotografia que descriu 
el comportament dels indicadors d’edat ens mostra 
un municipi amb nivells alts d’envelliment i sobretot 
de sobreenvelliment i amb una escassa població in-
fantil i juvenil. És preocupant, per tant, el potencial 
impacte demogràfic negatiu sobre el mercat labo-
ral, ja que el seu índex de recanvi de la població en 
edats actives supera per molt els 100 punts. Vol dir 
que per cada 100 persones de 15 a 19 anys hi ha 150 
persones de 60 a 64 anys, de tal manera que el re-
emplaçament de la població activa no estaria en ab-
solut garantit, ja que potencialment entraran menys 
joves al mercat laboral que persones es jubilaran. 
En xifres de l’any passat, el nombre de dones (145) 
és lleugerament superior al d’homes (138).
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Continuant amb les dades del 2019, a Madremanya 
hi ha 33 persones de nacionalitat estrangera. De fet, 
el creixement total de la seva població obeeix, en 

bona part, a la immigració, ja que el saldo vegetatiu 
(naixements i defuncions) és actualment negatiu.
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Amb 97 anys, la Maria Brancós és la persona de més edat de Madremanya. 
Viu amb els seus fills, en Jordi i la Concepció, al mas Mateu, propietat de la 
família, pagesos des de fa moltes generacions, una tradició que segurament 
s’acabarà per manca de descendència directa. La Maria va néixer quan tot 
just s’acabava la pandèmia de grip del 1918 i ens hi hem adreçat per saber com 
es vivia a començaments del segle passat i quins records en conserva. Té una 
memòria i un cap tan clar que és l’enveja d’altres molt més joves. Les masca-
retes no li agraden, li «fan cosa», i prefereix la distància. Parlem a la galeria, on 
abans assecaven les figues. Ara, assegura, ja no queden ni les figueres.

Vostè va néixer el 1924, quin dia exactament?
L’Ajuntament em felicita cada any el dia 14 de fe-
brer, el dia de Sant Valentí. Suposo que aquesta és 
la data bona. En altres llocs figura que vaig néixer al 
mes de març. No ho sé.

Quins records conserva de la seva infància?
Quan jo era petita, al poble hi vivia molt poca gent. 
Era un poble petit i força pobre. Vivíem de les feines 
de pagès i del poc bestiar que teníem: un parell de 
vaques, un matxo, quatre gallines i algun conill. Una 
misèria. Alguns també treballaven a bosc, com el 
meu home, que hi anava a fer carbó.

Allò que qualsevol temps passat era millor, vostè 
no ho comparteix pas?
La vida era molt més difícil i dura. Ara és molt més cò-
moda. Quan ens sobrava alguna cosa, anàvem a ven-
dre-la al mercat del divendres a la Bisbal. Hi anàvem 
amb bicicleta, amb els pollastres penjats al manillar, 
i més d’una vegada n’havíem de perseguir algun. 
També hi portàvem ous i de tant en tant algun conill. 
A vegades hi anàvem amb carro. Al poble hi havia un 
veí que tenia una tartana i els divendres en recollia 
tres o quatre per anar fins al mercat. Ara tothom té 
cotxe i va a comprar on vol.

Recorda el primer cotxe del poble?
El primer veí de Madremanya que va tenir cotxe va 
ser en Joaquim Bisbe, que havia estat alcalde du-
rant uns anys. Alguna gent de fora, com els Gomà, 
segur que en tenien, però el primer de Madrema-
nya va ser el d’en Bisbe.

Tornem enrere. Vostè va néixer aquí, al mas Mateu?
Sí. La meva família ja feia moltes generacions que hi 

vivia. Ara hi quedem tres persones: jo i els meus dos 
fills, la Concepció i en Jordi. Quan era petita hi vivia 
molta més gent. Nosaltres érem quatre germans i, a 
banda dels pares, recordo també una àvia que vivia 
amb nosaltres. La mare va morir jove. Era un diven-
dres i ja teníem el carro enganxat per anar a la Bis-
bal; mentre el pare s’estava canviant, ella va caure a 
terra d’un atac de cor. Jo tenia nou anys.

Qui menava les terres de la casa?
Portaven la casa el pare i el germà gran, però 
aquest va marxar aviat a treballar a fora. L’altre 
germà va morir d’una pulmonia abans dels vint 
anys. Jo he sigut l’única que sempre he estat aquí 
aguantant els cops. Mai no he sortit a treballar a 
fora. En Jordi fa gairebé cinquanta anys que treba-
lla a fora, a Millars, pels Gomà. Hi porta treballant 
des dels 15 anys i aviat es jubilarà. I la Concepció 
també ha treballat a fora. En Jordi continua treba-
llant les terres, però algunes feines, com sembrar 
o recollir, les encarrega, i llavors portem el gra a 
vendre a Celrà. Hem anat fent com hem pogut i 
quan nosaltres no hi siguem ja veurem què fan de 
la casa. Qui la vulgui ens haurà de cuidar.

Diu que quan vostè era petita al poble hi havia 
molta menys gent. Què li sembla ara?
Hi ha molta gent de fora que estan empadronats aquí 
però que només venen de tant en tant els caps de 
setmana. Abans venien els divendres i ara, amb això 
del virus, venen els dijous. Hi havia menys gent, però 
em sembla que hi havia més mainada que no ara. Els 
caps de setmana hi ha molta gent, però entre set-
mana no tanta. Tothom treballa fora. En queden molt 
pocs que facin de pagès o que treballin al poble.

ARA LA VIDA ÉS MOLT MÉS CÒMODA QUE ABANS
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Quins altres records de la seva infància l’acom-
panyen?
Quan jo era petita anàvem amb espelmes i llums 
d’oli. Penjaves el llum d’oli i anaves cosint com podi-
es. Una misèria. Més endavant, quan em vaig casar, 
el meu home va posar unes bateries per tenir llum 
a la casa. Ens vam casar el 1951. Cuinàvem amb lle-
nya tant als fogons com a la llar de foc. Quasi tot 
ho fèiem als fogons. I recordo que els dies de batre 
fèiem una bona ollada de patates amb pela per es-
morzar. La Concepció va néixer el 1952 i al cap de 
poc ja va arribar el butà. Ara tenim aigua del poble: 
obres l’aixeta i ja està, surt aigua, però abans l’anà-
vem a buscar al pou. De petita havia de portar les 
vaques a beure en uns safareigs que hi havia sota el 
mas. Hi anava molt de matí, quan la majoria encara 
dormia, i recordo un dia que una vaca va fer caure 
un pilar a sobre meu. Sort d’en Mastorrent, un veí, 
que ho va sentir i em va venir a treure. Encara ara, 
de tant en tant em fa mal la cama.

Els temps han canviat molt. Ara hi ha de tot i les 
feines es fan amb maquinària. Nosaltres llauràvem 
els camps amb les vaques i també amb un matxo. 
El primer tractor no va arribar a casa fins molts 
anys després de casar-me, quan la meva filla ja te-
nia 8 o 9 anys. Era un Ebro de color blau. Va ser 
una gran alegria.

La botiga era una peça essencial al poble?
Era molt important. Encara recordo can Genís. A 
can Teta i a can Perico també hi havia hagut boti-
gues. Venien de tot, des de menjar fins a esparde-
nyes. Fins que no es va jubilar, hi havia un flequer, en 
Monràs, que també tenia fleca a Salt. D’això deu fer 
uns quaranta anys més o menys..., les dates no les 
recordo gaire bé. Tu hi portaves farina i et donaven 
un val per recollir pa. Quan es va jubilar, tot això es 
va acabar. Ara, amb els cotxes, la gent va a comprar 
allà on vol.

La missa del diumenge era un altre lloc on tro-
bar-se amb la gent del poble?
Sí, els diumenges anàvem a missa a Madremanya, a la 
missa de set. És ara que no s’hi pot anar, amb tot això 
del virus i la falta de capellans. [«Fa uns tres o quatre 
anys encara la portava a missa cada diumenge», ens 
explica la seva filla, la Concepció, que ens acompanya 
en la conversa. «Ara ens ve a fer la missa en Paco, de 
Flaçà, un senyor molt agradable. De tant en tant, anem 

a la perruqueria a la Bisbal.»] Com que tot està tancat, 
ara no puc sortir.

Parli’ns de la Guerra Civil i la postguerra. Van ser 
uns anys difícils?
No gaire més del que ja ho eren. Aquí, a pagès, no 
es passava gana. Sovint passava gent a demanar 
alguna cosa per menjar i altres ja ho agafaven di-
rectament dels horts. Podem dir que ho vam passar 
bé i després de la guerra també. Recordo que la pa-
rella de la Guàrdia Civil passava un cop a l’any, pels 
volts de la festa, per recollir algun pollastre. Tenien 
la caserna a Flaçà.

Ha dit que l’Ajuntament la felicita cada any pel 
seu aniversari. Tot un detall. Participa en la festa 
de la vellesa?
Cada any anem a la festa de la vellesa, és una festa 
molt maca i sempre hi ha detalls pels vells. Aquest 
any, com que no es va poder fer, van passar per les 
cases per regalar-nos una capsa de bombons. I per 
Nadal ens fan una panera.

El poble creix però vostè es va quedant sense 
amics. Quants coneguts queden de la seva gene-
ració?
Tinc una amiga, la Gracieta, amb qui ens portem nou 
mesos de diferència, però la veig poc perquè ara està 
en una residència. En Miquel Marquès, que va ser al-
calde durant molts anys, en té dos menys que jo, però 
viu a Girona. Ja en quedem pocs.



Butlletí d’informació municipal2020

18

La Tanit Siches és filla de Barcelona i havia anat 
a viure a Tiana, el poble arrecerat a la falda de la 
serra de Marina que des de sempre, artísticament i 
socialment, ha estat un dels més actius del Mares-
me. Quan li preguntes què va fer que ho canviés 
per Madremanya, a cavall entre el Gironès i el Baix 
Empordà, la resposta és molt senzilla: «Per amor.» 
La seva parella venia a estiuejar des de petit a can 
Rafel, que és la primera –o l’última, segons com es 
miri– del carrer de la Creu. Allà, sota l’ombra d’una 
gran glicina que protegeix l’entrada i acull els visi-
tants convidant-los a seure en un banc de pedra, 
han format una família amb dos fills. Va arribar fa 
catorze anys, i ella mateixa assegura: «La gent del 
poble em va fer sentir molt benvinguda, i després 
he descobert que puc comptar amb els veïns; de 
fet, si en algun moment ho he necessitat, m’han 
ajudat.» Mai s’ha penedit del pas que va fer i avui 
reconeix que, tot i que es va establir quan Madre-

manya estava en descens demogràfic i hi havia molt 
poca gent jove, li va agradar de seguida. «Tens la 
natura a tocar, aquí es pot fer un altre tipus de 
vida. És un poble on la gent es coneix, es salu-
da, on fas petar la xerrada, i hi ha un ambient 
afable i amistós. Evidentment hi ha persones que 
veus més i d’altres amb qui coincideixes menys, 
però hi ha harmonia. I, per exemple, els que te-
nim nens encara petits ens trobem molt al parc 
i fem una bona colla. Abans de la covid ens tro-
bàvem diferents generacions i era, i ho tornarà a 
ser, molt agradable.»

Deixant de banda el bucolisme, quan li parlem que 
Madremanya ha arribat als tres-cents habitants, co-
menta: «Està molt bé que hi arribem, però també 
hem de saber que potser s’ha empadronat molta 
gent que en realitat no viu al poble o que n’hi ha 
d’altres que ho poden haver fet pel tema de la 

FACILITAR QUE LA VIDA AL POBLE SEGUEIXI ESSENT AIXÍ!
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covid; també hem de valorar que des de fa uns 
cinc anys han marxat una dotzena de nens amb 
les seves famílies i alguns ho han fet perquè no 
trobaven casa per comprar o llogar, ja que aquí 
els preus són poc assequibles. D’altra banda, hi 
ha algunes llars que les han comprat estrangers 
que només venen un cop a l’any; altres, sigui per 
la raó que sigui, perquè els propietaris no són 
d’aquí o perquè són herències de persones que 
viuen lluny, estan tancades. Ja sé que l’Ajunta-
ment té pocs recursos legislatius per regular els 
preus, però si es pogués plantejar alguna estra-
tègia que ajudés a facilitar la venda o el lloguer 
dels habitatges, crec que es faria un gran pas 
endavant, ja que s’evitaria que la gent marxés a 
viure a pobles propers com Bordils o Celrà.» «Els 
explicaré una anècdota –continua–: fa uns set o 
vuit anys, el meu company i jo ens vam interes-
sar per un terreny que es venia a prop de casa. 
Vam anar a trobar l’amo i quan li vam demanar el 
preu vam veure que estava molt per sobre de les 
nostres possibilitats. I ell directament, amb tota 
naturalitat, ens va contestar que el preu era l’in-
dicat perquè el volien vendre a un rus.»

Amb russos o sense, la pandèmia ha trencat míni-
mament la vida d’un poble acostumat a no tenir so-
bresalts. La Tanit assegura: «Hem viscut l’any del 
confinament podem dir que bé. Aquí es viu sense 
massa problemes. És cert que la pandèmia ha 
canviat una mica la vida de cada dia: abans el parc 
estava ple de nens jugant i ara se’n veuen pocs, 
potser tenim menys relació social..., però quan 
passa per davant de casa la gent continua salu-
dant, potser no xerres tanta estona, però... Tot i el 
confinament, no hem passat massa neguit. Has 
de saber gaudir del que tens i nosaltres tenim 
el bosc i la natura a tocar.» A ella, però, la covid se 
li va emportar la feina: «Jo, fins que va esclatar la 
malaltia, feia un pla de salut, benestar i desenvo-
lupament sostenible a Torroella de Montgrí, però 
amb la pandèmia me’l van fer acabar abans del 

que estava previst. Avui al poble no hi ha mas-
sa oportunitats i a part dels negocis particulars 
molts madremanyencs o treballen fora o ho fan 
telemàticament.» El que no ha perdut és l’optimis-
me i fa una afirmació contundent: «La gent que ens 
estimem el poble volem que hi hagi vida i sabem 
que, si hi ha noves famílies i nens, podem mirar 
el futur amb garanties», i ho acompanya d’una de-
claració d’intencions: «És una pena, perquè sé de 
famílies que si no troben un habitacle per viure 
o llogar d’acord amb les seves possibilitats mar-
xaran. Ara –segueix–, jo que actualment no parti-
cipo en les associacions de Madremanya perquè 
he d’estar pels meus fills, en tinc dos i totes les 
tardes els he de portar a activitats extraescolars, 
he de dir que, tot i haver vingut de Tiana, ha sigut 
fàcil integrar-.me. Els meus veïns han estat molt 
amables i encara que no sigui nascuda a Madre-
manya mai m’he sentit ni rebutjada ni estranya. 
Està a les mans de la gent que hi vivim facilitar 
que la vida al poble segueixi essent així!»
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Tot va començar quan la germana de Josep Crua-
nyes, que era de Sant Feliu de Guíxols i arrelat al 
mar, es va casar a can Saguer de Madremanya. 
Aquell matrimoni ho va canviar tot. El que era un po-
blet desconegut i allunyat dels circuits integrats, va 
passar a ser una proposta de vida per a una colla de 
germans que, malgrat tenir tirada al mar, es van en-
amorar de la pedra vella i la boscúria de les Gavar-
res i van decidir que aquell era un indret ideal per 
plantar-hi una casa. El pare i els germans Cruanyes 
van comprar un terreny i posteriorment hi van aixe-
car Lligabosch, que és el nom amb què van batejar 
la propietat que va acollir una família ben avinguda, 
amant de les festes i els dinars, fins que l’inexorable 
pas del temps va fer que cadascú agafés el seu camí 
i fos el pare de Paula Cruanyes el que comprés la 
part de la mansió que corresponia als seus germans 
i que allà construís un món ple de felicitat que encara 
avui recorda l’actual propietària. «El meu pare –expli-
ca– la va comprar l’any 1968 i jo vaig venir-hi des de 
molt petita. Recordo que cada diumenge anàvem a 
missa i després a comprar a can Genís, un colmado 
de tota la vida on hi havia de tot.»

Retornant als feliços dies de la infància, quan no hi 
havia perills ni complicacions, la Paula explica que 
passaven moltes hores al bosc, buscant bolets, pas-
sejant o intentant trobar espàrrecs: «Al meu pare 
–continua– li agradaven molt, els sabia trobar i 
moltes vegades, quan estaven en un marge una 
mica alt, a nosaltres ens lligava una corda a la 
cintura i ens feia baixar a buscar-los. Era molt 
divertit. Quan es cansàvem anàvem a berenar a 
la castanyeda d’en Vidal, on avui ja no hi ha cas-
tanyers.» Eren cèlebres les calçotades i els dinars 
multitudinaris. Ho podria explicar la taula del menja-
dor, de dos metres trenta, que és una de les meitats 
de la que en un altre tremps dominava la terrassa.

El pare de la Paula va morir fa set anys. Va ser un 
moment de dilemes i temences que no va costar 
massa superar. «La casa –diu la Paula– ens la vam 
quedar la meva germana i jo. Totes dues treba-

llem a s’Agaró, tenim una empresa de lloguer 
d’apartaments turístics –per cert, aquest any, 
amb la covid, no ha anat massa bé, hi ha hagut 
una ocupació d’un trenta per cent al juliol i d’un 
seixanta a l’agost, la qual cosa ens ha permès fer 
les paus–. Jo vivia en un pis, buscava casa, te-
nia un racó de diners i, com que no trobava el 
que volia, li vaig proposar a la meva germana de 
comprar-li la part que li pertanyia per herència. 
Jo vaig venir aquí perquè la casa m’agradava, em 
despertava una energia superpositiva, i encara 
que havia sigut del meu pare i la meva germana 
em va proposar vendre-la, jo aquí m’hi sentia bé.»

 Amb tot, li quedava per superar el més complicat 
dels obstacles. Mare de quatre filles, quan els va 
proposar fer el salt del brogit de la costa a la tran-
quil·litat de la ruralia. es va trobar més d’un entre-
banc que va haver de superar. «La meva filla gran 
no hi va posar cap problema, ara està estudiant a 
la universitat de Dublín. La segona està fent d’au 
pair a Londres i després decidirà què vol fer. La 
tercera fa el batxillerat artístic a l’institut de la 
Bisbal. I la quarta, que té nou anys, viu tant aquí 

LA CASA EM DONA UNA ENERGIA SUPERPOSITIVA
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com a casa del seu pare, a Sant Feliu.» Qui li havia 
de dir que una de les claus de futur seria la velocitat 
amb què arribaria el wifi. «Hi va haver un moment 
–recorda– que la nena que viu amb mi em va dir 
que no volia venir a Madremanya, que es volia 
quedar a Sant Feliu. D’una banda, a les noies els 
feien una certa angúnia els bitxos, els mosquits, 
les aranyes..., i, de l’altra, no hi havia wifi. Jo ho 
entenia, no volien estar desconnectades del món 
i menys en un temps de pandèmia, quan les clas-
ses i les relacions són essencialment telemàti-
ques. No vaig tenir cap altra sortida que remoure 
cel i terra per solucionar el problema. Les opera-
dores grans no volien saber-ne res. Avui, de wifi 
en tenim per antena, no per cable, la qual cosa 
em va solucionar un dels principals problemes 
que tenia i va servir per fer veure a les meves 
filles que es podien trobar les mateixes comodi-

tats a la ciutat que a pagès. Gràcies a Serveis de 
Telecomunicació Empordà, una empresa de la 
Bisbal, ara a casa hi arriben tres-centes megues 
i les meves filles estan contentes de viure a Ma-
dremanya.»

 Hi ha amics i companys que li pregunten a la Paula 
si se sent sola, si no troba molt pesat agafar el cotxe 
cada dia per anar treballar, però essent com és una 
senyora tocada per un cert esperit hippy, no li ha 
costat res fer números i ha descobert que inverteix 
el mateix temps per anar a Girona que a la costa. 
«Ara que treballo als matins i no a les tardes i tinc 
lliures els caps de setmana, els quaranta minuts 
que tinc fins a s’Agaró els recupero quan arribo 
a aquesta casa: la pau, la tranquil·litat... La veri-
tat és que aquí em sento segura, domino aquest 
món, i les noies –les grans tenen carnet i cotxe 
i poden fer el que els vingui bé– han descobert 
noves possibilitats.»

No s’està de remarcar que li agrada remenar tant 
per dins com per fora. Es veu amb el jardí cuidat i les 
plantes ordenades, i potser per això quan va acabar 
de pagar la casa va iniciar una reforma integral. Ha 
transformat la cuina i el menjador en un volum mul-
tidisciplinari dividit per una mampara de vidre i fus-
ta que integra els espais. Tot i que va començar les 
obres el novembre del 2019 i no les va acabar fins 
al maig del 2020, en plena pandèmia, està contenta 
de la feina feta tant pels paletes com pels fusters, 
que l’han ajudat a recuperar la infància i a redesco-
brir un poble on ha decidit viure-hi i empadronar-se. 
«Era una contradicció que volgués viure a Madre-
manya i no volgués empadronar-m’hi.» Una gran 
biga de fusta corona la llar de foc original amb què 
des dels inicis s’ha escalfat la casa. «Recordo –diu 
la Paula– que tancaven Lligabosch a finals de se-
tembre i quan tornàvem a l’hivern el primer que 
fèiem era encendre la llar, un testarral de foc que 
trencava la fred i ens omplia d’alegria. Ara ho tinc 
cada dia».
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CRONOLOGIA DE LA COVID-19 A MADREMANYA

03/03 Fem difusió del primer missatge “EL CORO-
NAVIRUS I COM PREVENIR-LO”.

12/03 Suspenem les activitats extraescolars: “SUS-
PENSIÓ D’ACTIVITATS”.

13/03 Salut ens informa del primer cas de Covid-19 
a Madremanya, però per sort després no va ser-ho.

13/03 DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2/2020, pel 
qual el servei de bar botiga del CIR Madremanya, 
les sales del CIR Madremanya, el parc de salut, el 
parc infantil i el pavelló romandran tancats.

16/03 Les oficines de l’Ajuntament queden tancades 
al públic i l’atenció és per telèfon o telemàticament.

21/03 Es fa una crida per cosir mascaretes i perso-
nes de Madremanya s’ofereixen a fer-ne.

22/03 Repartim còpies del certificat autoresponsa-
ble de desplaçament.

24/03 Es telefonen a totes les persones més grans 
de 65 anys per oferir-los suport logístic, sanitari o el 
que necessitin.

25/03 S’entreguen les targetes moneder a les famí-
lies vulnerables del poble.

03/04 Repartim unes 50 mascaretes a les cases 
amb empadronats de més de 65 anys i grups de risc.

06/04 Es comencen a fer les activitats a distància 
en format digital.

07/04 Es reparteixen dues mascaretes FFP2 a totes 
les cases amb empadronats.

09/04 Se celebra el primer ple telemàtic en la his-
tòria del poble.

09/04 Es condona el cànon mensual del bar-boti-
ga-restaurant del CIR durant l’estat d’alarma

09/04 S’ajorna el pagament del lloguer sense re-
càrrec ni interessos d’habitatges municipals

16/04 Madremanya col·labora econòmicament amb 
l’associació de micropobles en l’entrega de material 
sanitari a diferents hospitals de l’entorn.

03/05 Suspenem la festa de la gent gran, s’entrega 
una capsa de bombons a tots els homenatjats.
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31/05 Es reobre el CIR Madremanya amb la terras-
sa al 50% i l’interior al 40%.

21/06 S’instal·len dosificadors de gel hidroalcohòlic 
als equipaments municipals.

22/06 Reobrim les oficines municipals amb una 
mampara de vidre per a protecció.

27/06 Reobrim el parc infantil , el parc de salut i la 
pista polivalent.

04/07 Se celebra el Festival Emergent 2020 per pri-
mera vegada a la zona verda del CIR.

01/08 Festa major de Madremanya amb restricci-
ons i control d’accessos.

05/10 Iniciem les activitats de l’octubre.

16/10 DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 3/2020, pel 
qual es tanquen el pavelló i el servei de bar botiga 

del CIR Madremanya, a part de les activitats de tot 
tipus que es duen a terme en equipaments, espais 
lliures i vies públiques municipals.

28/10 Anunciem la castanyada per La Marató de 
TV3 2020 amb dibuixos.

05/11 Comptem més de 65 dibuixos per la casta-
nyada, que queden exposats al CIR, i destinem 650 
euros a donació.

24/11 Reiniciem les activitats de gimnàstica de man-
teniment, ioga i manualitats en anglès.

25/11 Es reobre el CIR Madremanya amb les mesu-
res del Tram 1.

Durant tot el curs de la pandèmia s’ha anat infor-
mant puntualment per WhatsApp de les actuacions 
de les diferents administracions, així com de totes 
les recomanacions i obligacions del pla Procicat.
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Són sis: l’Esteve pare, la Dolors, l’Esteve fill, l’Elena, 
l’Adrià i en Lluc. Són els avis, els pares i els nens, 
els membres d’una família de Madremanya que, tot 
i haver hagut de suportar els dos confinaments i 
el fet que un dels seus membres hagués hagut de 
guardar una petita quarantena, han viscut els es-
tralls de la covid sense massa sobresalts.

L’Esteve Hipòlit Ferrer, el patriarca, que fa onze anys 
que es va jubilar i avui és el cap de la colla que va 
a la cacera del senglar del poble, recorda quan va 
arribar el primer confinament: «Al principi va ser 
complicat. No sabia la cosa com aniria i ens vam 
espantar una mica, però aquí, als pobles, es viu 
d’una manera diferent que a les ciutats, tens més 
opcions, per exemple un hort, es pot sortir a vole-
iar per la muntanya, pots anar a cacera, i tens al-
tres possibilitats per no sentir-te angoixat.» El seu 
fill, l’Esteve Hipòlit Sau, treballa a Bordils, a Construc-
cions Massot, i puntualitza que a la seva empresa 
només van tancar els quinze dies de rigor i després 
tot va tornar a la normalitat. «En aquell moment –
assegura– nosaltres teníem dues obres grosses. 
Inicialment, el que no podíem fer era els arran-
jaments a les cases particulars, per exemple les 
cuines, els quartos de bany, en definitiva, els inte-
riors. A l’obra nova ens movíem en una bombolla 
de treballadors, ens coneixíem tots i feinejàvem 
a l’aire lliure amb les corresponents mesures de 
seguretat, la qual cosa ens donava llibertat per 
moure’ns. Tant podíem aixecar parets com posar 
teules o fer les cobertes. Més endavant, quan les 
mesures es van relaxar, vam tornar als interiors, 
amb totes les finestres obertes perquè l’aire pas-
sés. Treballàvem amb mascareta i totes les pro-
teccions, i normalment només érem dues perso-
nes: el paleta i el manobre, que ens coneixíem 
a la perfecció.» La seva dona, l’Elena Avellí Valentí, 
ho va tenir més complicat. Treballa a les oficines de 
l’IRTA, a Monells, i quan va arribar el primer confina-
ment va haver d’adaptar una antiga pastera que té 
a l’entrada com a taula de treball. El salt a la feina te-

lemàtica el va poder fer perquè ja havien hagut de 
resoldre pel seu compte el problema de connexió a 
internet que hi havia al poble –la nit del referèndum 
els organitzadors van haver de tirar cables per so-
bre del seu teulat perquè el senyal arribés sense 
interferències– perquè l’escola de Torroella on estu-
dien l’Adrià i en Lluc havien optat per l’ordinador i la 
tauleta com a eines bàsiques d’aprenentatge: «Ens 
vam posar en contacte amb una empresa que 
ens va fer arribar el senyal amb una intensitat 
més que raonable. Gràcies a això, podem treba-
llar a casa, tant jo com els meus fills.» 

MANTENEN LA COVID A RATLLA, I QUE SIGUI PER MOLTS ANYS
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L’Elena i l’Esteve recorden que fins fa tres anys i mig 
vivien a cavall entre Madremanya i Viladamat, on 
també tenien el CAP: «Unes setmanes aquí i unes 
setmanes allà», però que en aquella situació els era 
més còmode portar els fills a Torroella i, encara que 
finalment es van cansar d’anar amunt i avall i van 
triar el poble del Gironès com a llar estable, no van 
voler canviar-los d’escola. Allà, al carrer de la Pro-
cessó, l’Elena es va trobar que malgrat haver tro-
bat el racó indicat, tenir els ordinadors a punt i el 
senyal idoni, el pas al treball telemàtic va ser un pèl 
dur: «Jo, que estic a administració i finances i feia 
molt poc que ens havíem integrat al núvol, em 

vaig connectar amb un portàtil i tenia la mateixa 
feina o més. Els investigadors continuaven dema-
nant, em trobava que hi havia programes que no 
tenia, no podia donar resposta, i ho passava ma-
lament. Sort que després em van fer una conne-
xió remota amb el meu ordinador, una mena d’in-
tranet, que va anar molt bé, i vaig poder treballar 
més descansada.» Aquesta era la teoria; a la pràcti-
ca, però, les feines telemàtiques dels fills implicaven 
que ella hagués de fer una doble jornada, encara 
que l’Adrià és una persona ordenada i se’n surt molt 
bé amb els ordinadors: «Els dilluns, els professors 
–assegura el fill– em posaven feina per a totes les 
hores de la setmana, però jo anava al meu rotllo. 
M’estimava més estar a casa, perquè així els pro-
fes no et diuen el que has de fer, tens el teu ritme, 
ho fas com vols, i si ho pots acompanyar amb la 
música que t’agrada, què més vols. Controles els 
horaris, treballes quan et ve bé i, si t’organitzes, 
saps que el dijous ja has acabat la feina de la set-
mana, i això et permet guanyar un dia lliure.» 

En el cas d’en Lluc les coses canvien. Encara és 
molt petit. Els primers quinze dies van anar molt 
bé. «Després els pares vam tenir una reunió tele-
màtica amb els mestres –diu l’Elena– i ens van dir 
que li posarien feina cada dia. Ens van demanar 
que omplíssim uns papers amb els horaris que 
feien, i li encomanaven dos treballs diaris, un es-
tava marcat amb una estrella i l’altre l’havia de 
fer al llarg de la setmana.»

Més senzill ho tenia l’Esteve Hipòlit Ferrer. «Ja li he 
explicat –assegura– que quan a l’inici del confi-
nament vam estar una temporada tancats, jo em 
vaig entretenir amb l’hort de casa, que fa mitja 
vessana. Després, quan es van aixecar les res-
triccions, a part d’algun dinar amb la família –les 
xefles són importants–, tot l’estiu vaig tenir els 
fills del noi i de la noia, quatre en total –dos eren 
l’Adrià i en Lluc– a casa. El segon confinament –
continua– ha sigut més suau i dos cops a la set-
mana hem pogut anar a la cacera del senglar.» La 
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colla, integrada per 22 escopetes, segueix unes nor-
mes estrictes: «El dimecres no hi ha massa proble-
ma –assegura–, però el dissabte, que soc jo el cap 
de colla, he de mantenir les precaucions, ja que 
en venen cinc o sis de Barcelona a fer parada. Els 
gossers coneixen aquestes muntanyes i es fan un 
tip de pujar i baixar. Ara ens deixen caçar, però 
haig de demanar permís cada setmana. El dis-
sabte he de tenir el nom de tots els membres de 
la colla, amb el seu corresponent carnet d’iden-
titat, i després el permís els el passo a ells pel 
mòbil.» La pandèmia els ha espatllat un moment fo-
namental: l’esmorzar. Ja no és una trobada de més 
de vint, ara tan sols són quatre o cinc i s’han trencat 
aquells moments de diversió que normalment en-
capçalen les batudes. El que recorda amb alegria 
els dies d’estiu és l’Adrià, que fent pinya amb el seu 
cosí gran van esdevenir del grup de suport de l’avi, 
que els va ensenyar a treballar l’hort, a podar les oli-
veres, a fer marques al bosc, i, segons reconeix, no 
es van avorrir en cap moment. En Lluc explica que 
quan els van enviar a casa després del primer con-
finament, a cada nen li van donar una mongetera 
perquè la fes créixer. Ell la va portar a casa i els seus 
pares la van posar a la cambra de bany amb el seu 
test. La planta es va arrelar tan bé que els seus van 
decidir que la trasplantarien a l’hort de l’avi. «I com 
que teníem temps –explica l’Esteve fill– aquell va 
ser el començament del nostre propi hort, i ha 
anat prou bé, perquè a part de mongetes, van 
plantar tomàtecs, pebrots, albergínies...».

Dintre d’aquest espai de confiança i tranquil·litat, en 
Lluc va patir un petit ensurt. Una nena de la seva clas-
se va donar positiu de Covid i van haver de confinar 
tots els companys esperant les proves, que van ser 
negatives. «Allò –diu el vailet– no va anar gens bé, 
perquè si en el primer confinament cada dia a les 
dotze hi havia una videotrobada amb la mestra, 
ara amb el segon en teníem una a les nou del matí 
i una altra a les tres de la tarda.» En el seu males-
tar hi té molt a veure que no pugui anar a jugar a 

futbol amb la Pera, l’equip amb què s’entrena. Admi-
rador d’en Puyol i mestre de la PlayStation, l’afecció 
d’en Lluc contrasta amb l’esport que practica el seu 
germà Adrià, el bàsquet, que va haver de deixar tem-
poralment de banda per no contradir les normes dic-
tades per les autoritats. Quan li preguntes a l’Elena si 
s’estima més treballar a casa o a l’oficina, no dubta a 
respondre: «M’estimo més l’oficina, perquè allà tinc 
les eines, els programes, els arxivadors, i sort en 
vaig tenir que quan es va decretar el confinament 
vaig agafar tot el que necessitava i m’ho vaig em-
portar. Amb tot –continua–, jo m’estimo més el tre-
ball presencial, però mentre els meus fills tinguin 
escola, si ells estan confinats, teletreball...».

 No vol fer referència a la doble feina que comporta 
el treball a l’IRTA i el seguiment de les classes tele-
màtiques d’en Lluc, que es regeixen per un estricte 
programa que s’inicia el dilluns, quan arriba la fei-
na de l’escola, i s’acaba el cap de setmana, quan els 
problemes resolts i els exercicis fets són reenviats 
als professors. «Allò significava –diu l’Elena– que, 
a part de la feina que em tocava fer per l’IRTA, hi 
havia d’afegir la d’en Lluc, la qual cosa compor-
tava que molts dies me’ls passés davant de l’or-
dinador i no plegués fins a les vuit o les nou del 
vespre.» A l’estiu, però, en Lluc sortia a jugar amb 
els seus amics quan tocaven el timbre de casa i 
l’Adrià va anar més d’un cop a l’Estartit amb els seus 
companys. L’adaptació més que complicada ha es-
tat ajustada als moments i a les possibilitats. No són 
retrets. Són passes per a l’adaptació a la nova reali-
tat, les que han fet la família Hipòlit-Avellí, com mol-
tes altres famílies del nostre poble i del nostre país. 
Per ara ho han superat tot, i mantenen la Covid a 
ratlla, i que sigui per molts anys.

MANTENEN LA COVID A RATLLA, I QUE SIGUI PER MOLTS ANYS
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«Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar 
la universitat. D’ençà d’aquest fet, el meu germà i jo 
vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos 
estudiants desvagats.» Amb aquestes paraules, da-
tades el 8 de març de 1918, Josep Pla va començar 
a redactar el seu famós El quadern gris. Més enllà 
d’aquesta obra senyera de la literatura catalana, 
aquella grip de què parla Pla afectaria moltíssima 
gent i faria córrer rius de tinta arreu del món.

Batejada com la «grip espanyola», ha passat a la his-
tòria com la pitjor pandèmia coneguda: entre 1918 i 
1919 va matar entre 25 i 40 milions de persones al 
món (ni la medicina ni l’estadística eren aleshores 
tan precises com ara), unes xifres que per la banda 
alta superen els efectes de les principals pestes me-
dievals o, sense anar més lluny, deixen força enrere 
el nombre de baixes de la terrible Primera Guerra 
Mundial que assolava Europa en aquells mateixos 
anys. Per fer-nos una idea de la dimensió, s’estima 
que aquella pandèmia va causar la mort de 25 mi-
lions de persones en 25 setmanes, quan l’altra gran 
massacre vírica del segle XX, la sida, ha causat el 
mateix nombre de morts però en 25 anys. Al llarg 
de les diferents onades que es van repetir (la se-
gona va ser la més letal) entre el 1918 i el 1919, es 
calcula que va morir un 2,5% de la població mundial.

El nom de «grip espanyola» és degut al fet que va 
aparèixer durant la Primera Guerra Mundial i la 
majoria de països no en parlaven perquè tenien la 
premsa censurada i no volien soscavar la moral de 
la població. Espanya era neutral i la premsa espa-
nyola era l’única que es feia ressò del gran desastre. 
Es creu que tot va començar en uns campaments 
militars del centre dels Estats Units, a Kansas, i que 
els soldats que van participar en la guerra europea 
ho van estendre per Europa i la resta del món.

Ara que estem vivint una altra pandèmia, afortuna-
dament no tan letal com la del 1918, ens hem volgut 
acostar al que va passar al poble de Madremanya 
durant aquells anys, i la millor manera de fer-ho és 
revisant la llista de defuncions de la segona dèca-
da del segle XX. El 1915 van morir a Madremanya 
vuit persones, una xifra que es va doblar el 1916 per 
tornar a baixar fins a onze el 1917. L’impacte de la 
pandèmia de grip es va notar els dos anys següents, 
en els quals es va doblar la quantitat de defuncions 
que eren habituals. El 1918 van morir 25 persones i 
el 1919, 22. Passada la pandèmia, les xifres van tor-
nar als seus nivells habituals: 15 el 1920 i 12 el 1921. En 
una població tan petita com Madremanya (el 1920 
tenia, juntament amb Sant Martí Vell, 821 habitants), 
l’impacte va ser molt important.

La majoria de defuncions ho van ser per bron-
copneumònia, pulmonia o bronquitis, malalties pro-
vocades per una soca d’Influenzavirus A, subtipus 
H1N1, inusualment virulenta. Els diaris de l’època 
parlaven de la «influenza» i criticaven les autoritats 
per no haver previst el desastre quan ja estaven 
avisades. Els sona això? A diferència del SARS-
CoV-2, que provoca el covid-19, aquest virus es va 
acarnissar especialment amb gent jove i en bon 
estat de salut. Les llistes de defuncions de Madre-
manya del 1918 i el 1919 mostren una bona quantitat 
de morts d’edats d’entre 24 i 42 anys. Ni els conei-
xements mèdics d’aquells anys eren els d’ara ni les 
condicions higièniques de pobles i ciutats eren les 
adequades. Organitzaven misses multitudinàries 
pels malalts i van tardar molt temps a adonar-se 
que eren les aglomeracions el principal focus de 
contagi. El desastre era inevitable.

L’ALTRA PANDÈMIA. LA GRIP ESPANYOLA
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ASSOCIACIONS

Aquest any ha estat un any canviant i atípic, en què 
hem hagut de seguir amb les normatives de cada 
moment per garantir les mesures higièniques i sa-
nitàries. Això ha afectat a bona part de les progra-
macions culturals i festives. No obstant, les associ-
acions segueixen actives esperant poder tornar a 
reprendre algunes de les activitats.

Algunes de les activitats que volem destacar 
d’aquest any són les següents:

CASTANYADA

Madremanya sempre ha estat un poble solidari i 
ho demostrem entre nosaltres en el dia a dia, però 
també en la celebració de la castanyada; on col·la-
boren les associacions del poble i persones a nivell 
individual per destinar els beneficis d’aquesta festa 
a La Marató de TV3.

L’any passat es van poder recaptar 540€ en favor de 
les malalties minoritàries. Aquest any, ens hem trobat 
en un moment en què entre d’altres, no es permetien 
reunions de més de 6 persones, fet que feia impos-
sible organitzar la castanyada tal i com la coneixem.

Des de l’ajuntament, considerem que la castanyada 
és una festa molt emotiva perquè gràcies als esfor-
ços conjunts d’associacions i persones col·laborado-
res que organitzen l’acte i a la contribució de tots i 
totes els assistents, aconseguim aportar el nostre 
granet de sorra com a poble a una bona causa. És 
per aquest motiu, que no estàvem disposats a per-
dre aquesta essència. Allò que vam acordar en ple 
municipal i amb l’acord de les associacions que lide-
raven aquest acte (associació de gent gran i associ-
ació de dones) va ser fer dos dibuixos de castanyes 
i difondre’ls a través de la web de l’ajuntament i les 
cartelleres municipals per tal que els veïns i veïnes 
de Madremanya els pintessin i decoressin i els fes-
sin arribar a l’ajuntament que es comprometia a 

fer una donació per a cada dibuix recollir a favor 
de La Marató de TV3. En una setmana, vam reco-
llir 65 dibuixos. L’ajuntament va decidir donar 10€ 
per a cada dibuix entregat per tal de seguir fent una 
donació semblant als anys anteriors. En total doncs, 
l’Ajuntament de Madremanya ha fet una donació de 
650€ per La Marató de TV3. Es va acordar fer-ho 
d’aquesta manera perquè som conscients que és 
un any molt complicat per a moltes famílies i ens 
semblava que aquest any l’esforç el podíem fer com 
a poble, com a ajuntament. 

MARXA DE TARDOR

Una de les activitats que enguany no hem pogut 
realitzar és Marxa de Tardor de Madremanya. En 
30 anys, és la primera de les marxes que s’ha ha-
gut de suspendre . No obstant, els organitzadors, 
han preparat igualment el recorregut i hem fet di-
fusió a les xarxes socials per tal que qui ho volgués 
pogués de forma individual, fer aquest recorregut. 
Esperem l’any vinent, poder tornar a caminar junts 
l’últim diumenge de setembre. 
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CAVALCADA 
DE REIS

Un any més Ses Majes-
tats, Els Reis Mags d’Ori-
ent, van arribar al poble. 
Aquest 2020 ens van 
sorprendre amb un autobús descapotable. Abans 
vam poder entregar la carta al carter reial i escal-
far-nos amb una xocolata desfeta.

Novament, aquest és un exemple de col·laboració 
de les associacions i moltes persones que dediquen 
temps i esforços per portar la il·lusió a petits i grans 
en un dia tant esperat.

Sabem que aquest és un any complicat, però tam-
bé que els Reis són Mags i imaginatius, així que es-
tem convençuts que trobaran la manera d’arribar a 
cada casa. Aneu preparant doncs la carta si encara 
no ho heu fet!

Una cosa que ens ha portat la Covid-19 són moltes in-
certeses, però això a vegades ha afavorit que parlés-
sim més entre nosaltres per trobar solucions. Això ha 
impulsat la creació d’un petit grup d’organitzadors de 
les cavacaldes de reis dels pobles de la Llera del Ter 
per parlar sobre com es poden fer, compartir idees, 
preocupacions... I ha sorgit la proposta de dissenyar 
un model de fanalet i repartir-lo entre els infants dels 
pobles per tal que si ho desitgen puguin construir el 
seu fanalet per anar a esperar els reis. És una petita 
acció conjunta a la que ens hem volgut sumar per 
potenciar accions entre els pobles veïns, perquè cre-

iem que junts podem fer més i que és molt positiu 
crear aquests espais i consolidar-los amb una acció. 
Creiem que aquesta serà la primera de moltes acci-
ons conjuntes dels Reis de la Llera del Ter.

ANEM A BUSCAR ELS TIONS AL BOSC!

Un any més, anar a buscar els tions al bosc va ser 
una de les activitats més emocionants i plenes de 
màgia que els nostres infants recordaran sempre. I 
tot gràcies a la col·laboració de la Gent Gran de Ma-
dremanya i el CIR Madremanya.

FESTA MAJOR 

Van ser moltes les converses per valorar què haví-
em de fer aquest any amb la festa major. Per una 
banda, teníem clar que la salut passa per davant de 
la festivitat, però per l’altra ens semblava molt re-
nunciar a la Festa Major. No va ser una decisió gens 
senzilla, així com tampoc ho va ser acordar de qui-
na manera es podia fer. L’opció que es va veure més 
factible veient la situació del moment, va ser con-
tractar a una empresa que s’encarregués d’orga-
nitzar els concerts per tal de facilitar el compliment 
de la normativa i activitats infantils amb empreses o 
entitats que haguessin dissenyat aquestes pensant 
en la normativa del moment, perquè crèiem que 
cap particular o associació havia d’assumir aquesta 
responsabilitat i com a ajuntament no disposàvem 
dels recursos humans per poder garantir la segu-
retat dels actes.

3ELS
DE LA LLERA DEL TER

REIS
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Per nosaltres, el carnestoltes és una de les festes 
més divertides que hi ha. La gent es disfressa, balla, 
riu… Vaja, que la gent s’ho passa bé! I per un mo-
ment t’oblides dels problemes. És un dia en què les 
disfresses vesteixen d’alegria i de color els carrers.

A Madremanya recordem que sempre s’ha celebrat 
el carnestoltes d’una manera o altra, i per a grans 
i petits. I no calia una gran disfressa, sinó que amb 
quatre cosetes que tenies per casa i quatre repunts, 
ja en tenies una, o simplement agafant els vestits 
dels teus avis ja tenies la disfressa d’avi o d’àvia, així 
de senzill.

Durant anys se celebrava fent un ball a la nit, on 
tothom anava disfressat, i hi havia molta gent. Era 
divertit! Mentre els adults ballaven, els més petits 
ens dedicàvem a endevinar qui hi havia darrere de 
cada disfressa o màscara i fins al final del ball no ho 
descobries. O fins i tot recordem algun cas que mai 
vàrem descobrir qui era. Tot un misteri!

Un any es va decidir de disfressar-nos tots de la ma-
teixa temàtica: de gitanos. Va ser molt divertit, fins i 
tot s’interpretava el paper, tots érem bons artistes. 

Amb una guitarra i amb moltes ganes de gresca, es 
passava casa per casa tot cantant i ballant.

No hem d’oblidar que el que mai ha faltat a cada 
carnestoltes és la xocolatada! Mmm!!! Després de 
cremar unes quantes calories tot ballant pels car-
rers, ens reforçàvem bevent un bon got de xocolata 
desfeta! Gràcies!!

Aquests són alguns dels nostres records, però de 
ben segur que n’hi ha d’altres. Per aquest motiu no 
volem que el carnestoltes es perdi. Sembla que ac-
tualment vivim en un món on ens fa vergonya po-
der saltar, ballar i disfressar-nos. Us animem que us 
hi afegiu. Tal com diu la dita, com més siguem, més 
riurem!!

Gràcies a tots per fer possible poder celebrar any 
darrere any el carnestoltes. Sense vosaltres no hi 
hauria festa.

Les noies del carnestoltes

CARNESTOLTES
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RECORDS DE DONES

L’Associació de Dones es va constituir oficialment el 
2007. Ja abans organitzava alguna activitat, com el 
sopar de dones que el cartell del 2004 ens recorda.

La primera activitat com a “Associació lúdica i cul-
tural de Dones de Madremanya” (aquest és el seu 
nom oficial) va ser la castanyada.

Les castanyes es varen coure davant el portal de cal 
Cai, amb la torradora que havia estat d’en Pitu Pou i 
que feia servir per les Fires de Girona, un cop recu-
perada del bosc i convenientment restaurada. Es va-
ren torrar amb bruc i pinyes i se’n varen consumir 25 
quilos, acompanyades dels seus respectius moscatell 
i garnatxa, a la Sala de Ball, que va quedar plena.

El setembre del 2008, la Francesca Puig i la Dolors 
Vilar varen fer-nos cinc cèntims de com era el món 
de la dona abans que hi hagués llum a Madremanya. 
D’una manera amena i divertida ens varen trans-
portar al passat fent una xerrada titulada “La llum 
i la Dona” a les escales de d’església. Es va muntar 
una taula davant de can Teta adornada amb estris 
d’abans, com una planxa i un llum d’oli.

Un testimoni que era alhora el reflex del treball de 
totes les dones del poble que, amb el seu esforç i 
col·laboració, han aportat el seu granet de sorra per 
construir el futur “d’un poble que estima i avança 
donant-se les mans”.

Es va convidar en Miquel Marqués, que ens va situar 
en el moment polític en què es varen fer les trami-
tacions el 1967. Creiem que se’n va fer una gravació, 
d’aquesta xerrada.

Les activitats han sigut diverses i el temps ha anat 
passant fins al dia d’avui, en aquest any tan impre-
vist que ens ha estroncat moltes activitats i en què 
les noves tecnologies han agafat protagonisme. Un 
any, però, en què una activitat antiga com cosir tam-
bé ha adquirit un protagonisme a l’hora de confec-
cionar les mascaretes que han caracteritzat el ves-
tuari d’enguany.

Molts ànims.

Associació de Dones De Madremanya
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JOVENTUT

TÈCNIC JOVENTUT COMPARTIT

Aquest any, degut a canvis en l’estructura de l’àrea 
de joventut del Consell Comarcal, unit a les mesures 
de la Covid-19, no hem tingut presència del tècnic de 
joventut compartit, ni s’ha pogut organitzar el car-
rer del terror, l’autobús de fires i la sortida a Port 
aventura… I d’altres com el Young Talent gironès es 
va haver de celebrar on-line.

De totes maneres, els tècnics de joventut de la Zona 
Jove de la Llera del Ter, han seguit realitzant activi-
tats dins de l’institut i organitzant activitats conjun-
tes. Una d’elles ha estat el casal jove. Des de Madre-
manya, crèiem important poder oferir un casal per 
a joves, però crèiem que a Madremanya no hi ha 
suficients joves per realitzar un casal i és compli-
cat que vinguin joves d’altres municipis. Per aquest 
motiu, vam proposar a l’àrea de joventut del Con-
sell Comarcal, organitzar un casal per a joves entre 
diferents pobles. Després de valorar diferents pro-
postes, es va decidir organitzar-ne un amb seu a 
Bordils i un altre amb seu a Cervià de Ter. 

Malgrat la nostra predisposició la incertesa del mo-
ment va fer que no es poguessin concretar les con-
dicions i per això no vam ser organitzadors, però si 
col·laboradors. De manera que tenien preferència 
els joves dels pobles organitzadors i després els de 
Madremanya com a membre de la Zona de Llera 
del Ter que ha col·laborat sempre en activitats or-
ganitzades conjuntament. Això va facilitar que els/
les 3 joves madremanyecs/ques que van inscriu-
re’s al casal, van tenir plaça. El compromís com a 
ajuntament era d’aportar 110,50€ per jove i el cost 
de l’autobús que els va portar a Waterworld (11€ 
per participant).

En aquests casals, els 40 joves que van partici-
par, van fer activitats diverses, sortides, kayac, 
piscina, acampada...

Estem treballant per poder fer una reunió amb el 
tècnic de joventut per pensar quines accions es 
podrien dur a terme per la joventut del poble. Però 
pensem que ningú millor que els propis joves i les 
seves famílies ho poden saber. Així que si teniu pro-
postes, idees, necessitats... no dubteu a fer-nos-les 
arribar. Si ho desitgeu podeu enviar un correu elec-
trònic a participaciociutadana@madremanya.cat o 
pels canals habituals de l’ajuntament.

EMPRENEDORIA  
“EMPRENDRE DES DEL POBLE”

Aquest 5 i 12 de novembre teníem la intenció de re-
alitzar el taller, en format virtual, Emprendre des del 
poble – Del somni a la realitat, però malgrat tots els 
intents per fer el màxim de difusió, no vam poder 
arribar al mínim de 8 participants que havíem esta-
blert. Però sabem que hi ha persones interessades 
i els organitzadors estem il·lusionats per poder-ho 
dur a terme. Així que ens hem proposat buscar una 
nova data per poder celebrar aquest taller a princi-
pis de l’any 2021. 

Recordem que podem dur a terme aquest taller 
gràcies a la proposta de la Fundació Inov-Culture 
amb seu al poble i del seu fundador que actua tam-
bé com a dinamitzador del taller i amb la col·labora-
ció de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolu-
pament Local de Celrà.

El taller “Emprendre des del poble” pretén fer aflorar 
alguns projectes d’activitat empresarial a partir d’un 
procés de reflexió i selecció que ajunta els desitjos de 
realització personal amb la viabilitat econòmica. El mè-
tode utilitzat serà participatiu en les dues fases del ta-
ller: concreció del somni i confrontació amb la realitat.
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La tradició cultural a Madremanya ve de lluny. Enca-
ra, molta gent del poble recorda la frase del fotògraf 
i periodista Hugo Curletto, que estiuejava a can Fe-
liu, al Pedró, reproduïda en el diari francès Le Figaro, 
que dona el títol a aquest escrit. Igualment, fins fa 
pocs anys alguns veïns es transformaven en actors 
de teatre i amb el capellà de la parròquia, mossèn 
Benet, d’apuntador per representar alguna obra 
coneguda del repertori teatral català.

El canvi sociològic i demogràfic dels últims anys 
ha propiciat un auge i una diversificació d’activi-
tats artístiques i intel·lectuals. Com a prova d’això 
podem esmentar el Punt de Lectura al CIR, el lloc 
web www.sommadremanya.cat i la Galeria Virtual 
de la Fundació Inov-Culture al carrer de Sant Este-
ve, 9, que pot ser visitada a YouTube (canal Funda-
ció Inov-Culture). Les dues iniciatives presenten de 
manera voluntària i altruista les realitzacions dels 
ciutadans, bé producte de la seva activitat professi-
onal, bé de la seva afició. Les pintures de Núria Ors 
i Montse Anglada junt amb l’artesania de Sílvia Bo-
farull, Belén Herrera, Lourdes Font (ara mateix no 
està publicada), el sorprenent mapping d’Eloi Madu-
ell, les aquarel·les de Jean Pattou i més recentment 
un homenatge al programa Erasmus i als dibuixos, 
pintures i objectes realitzats pels nens i nenes de la 
vila durant el confinament, demostren una vitalitat 
digna d’esmentar referint-se a un poble de menys 
de 300 residents.

Els dos projectes poden rebre l’aportació gràfica 
de qualsevol persona que tingui un vincle amb el 
poble, enviant una reproducció de la seva obra 
en format JPG a info@sommadremanya.cat i/o 
inovculture@gmail.com.

L’atractiu cultural i turístic de la vila es complementa 
amb una capacitat d’allotjament en sis establiments 
i un parell més per beure i menjar. Prova d’aquest 
atractiu és l’increment de turistes passejant pels car-
rers, places i carrerons del poble. Durant la tempo-
rada que va de juny a setembre, s’ha pogut estimar 

entre 350 i 400 el nombre de visitants a la Galeria 
Virtual. Pel que fa al lloc web Sommadremanya.cat, 
s’han pogut registrar un total de gairebé 400 visites. 
Aquestes dues iniciatives reflecteixen un interès per 
la cultura per part dels residents i demostra que el 
poble no és únicament uns edificis de pedra amb 
història, un lloc per allotjar-se i gaudir de l’entorn, 
sinó que també ofereix als seus residents i visitants 
ocasionals una vida cultural intensa que justifica el 
lema del principi: Madremanya, un poble d’artistes i 
intel·lectuals, i hi podríem afegir «i d’emprenedors».

José María Álvarez de Lara

Fundación Inov-Culture

MADREMANYA: UN POBLE D’ARTISTES I INTEL·LECTUALS
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Durant el casal de Nadal, els infants van poder gau-
dir junts d’activitats en aquest període de vacances 
escolars i col·laborar en la decoració de la carpa del 
Carter Reial amb l’elaboració d’una pancarta.

El 10 de març, l’Ajuntament va convocar les famílies a 
una reunió per valorar el funcionament de l’empresa 
Tot un Món en la gestió del casal, ja que havien passat 
dos anys des que en una reunió amb les famílies es 
va decidir contractar aquesta empresa. L’empresa 
sempre passa una enquesta, però crèiem que era 
positiu poder-ne parlar en una reunió. Considerem 
que va ser una reunió molt productiva, d’on van sor-
gir propostes d’activitats que es van traslladar a l’em-
presa, i es van explicar els comptes del casal.

Degut a la situació del moment, el casal de Setmana 
Santa no es va poder celebrar. Pel que fa al casal 
d’estiu, es va valorar amb l’empresa que el gestio-
na, Tot un Món, que va veure viable la seva realit-
zació, motiu pel qual es va decidir tirar-lo endavant. 
En aquell moment encara no estàvem tan acostu-
mats a totes les normatives actuals i hi havia molts 
moments de dubte: si s’adaptarien els infants, si es 
veuria compromesa l’activitat per complir la norma-
tiva... No obstant, les enquestes de les famílies han 
estat positives i la sensació és que els infants van 
gaudir molt de l’activitat. I el casal ha estat gaire-
bé ple totes les setmanes i si no ha estat així poc 
hi ha faltat. Hem de reconèixer, però, que el fet de 
valorar la normativa com a Ajuntament i amb l’em-
presa organitzadora va suposar un endarreriment 
de la difusió que va repercutir en l’inici de l’activitat 
(una setmana més tard de la prevista). Per mirar de 
compensar això es va oferir la possibilitat d’allargar 
el casal una setmana, però no hi ha haver el nombre 
mínim de participants.

Aquest any, escoltant la demanda d’algunes famí-
lies, vam acordar buscar una persona que fes de 
premonitor/a per ajudar en la dinamització de les 
activitats. Fa dos anys hi havia hagut un jove del po-
ble que ho havia fet i se li va oferir la possibilitat de 
tornar-hi, però tenia un altre compromís. Així que 
es va decidir preguntar-ho als joves del poble de la 
mateixa edat. Dels tres candidats, un va rebutjar la 
proposta, un altre va poder fer la primera setmana 

de casal i una altra, la resta de setmanes d’estiu i se-
tembre. Poder gaudir cada setmana d’un premoni-
tor/a va ser de gran ajuda per al bon funcionament 
del casal. Ens alegra, doncs, haver pres aquesta de-
cisió i que, a més, dos joves del poble hagin accep-
tat fer aquesta funció. Esperem poder seguir tenint 
aquesta figura en pròximes edicions.

Aquest estiu es presentava d’allò més estrany, amb 
mascaretes, gel per a les mans i grups de convivèn-
cia. Tot i això, els nens i les nenes de Madremanya 
s’ho van passar d’allò més bé al casal!

Els petits i mitjans van fer moltíssimes activitats: van 
construir màquines del temps, van plantar llenties, 
van buscar tresors pel bosc i van fer moltes excur-
sions sobre rodes! A més a més, els dijous anaven 
a banyar-se a la piscina de Flaçà, es remullaven tot 
el dia, jugaven al parc i s’ho passaven d’allò més bé! 
Però el millor de tot era explicar contes: els va agra-
dar tant que van decidir barrejar tots els personat-
ges en un nou conte que es deia La flor que no tenia 
olor… Potser us sona del pregó!

Els grans eren un grup més petit, però això no va 
impedir que fessin moltíssimes activitats diferents, 
des de practicar els esports de les olimpíades, fer 
llargues excursions amb bicicleta visitant gorgues i 
espais per construir forts i cabanes, fins a fer acti-
vitats plàstiques com fang, plastilina de sal, tallers 
de samarretes i molt més. Tot això sense oblidar els 
jocs d’aigua i les remullades a la piscina de Flaçà. 
El millor de tot, però, va ser la convivència entre els 
nens i les nenes, que els va ensenyar molt, i cada 
un/a va aportar un toc especial al grup.

Esperen retrobar-se l’estiu que ve!

CASAL
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EDUCACIÓ

Des dels seus inicis, ara fa tres cursos, hem col·la-
borat en el projecte de Taller Obert de l’institut de 
Celrà finançat a través d’un conveni de col·labora-
ció per tots els ajuntaments de la zona educativa en 
què cada consistori fa una aportació d’acord amb el 
percentatge d’alumnes del seu municipi que assis-
teixen a l’institut. La col·laboració de l’Ajuntament de 
Madremanya pel curs 2019-2020 ha estat de 180 € i 
la del curs 2020-2021 serà de 361 €. Les valoracions 
que ens fa arribar la direcció de l’institut són molt 
positives, i per aquest motiu creiem que és impor-
tant seguir sumant esforços dels diferents municipis 
per seguir endavant amb el projecte.

Enguany, la nova direcció de l’institut ha presentat 
als ajuntaments de la zona la iniciativa d’empren-
dre un nou projecte per treballar la sexualitat. Es 
parteix de la idea que la sexualitat és una dimen-
sió de la persona, una part de nosaltres que ens 
acompanya des del naixement fins a la mort. I com 
la resta d’aspectes que ens configuren, és canviant 
i dinàmica, ja que es viu i es manifesta en cada mo-
ment de la nostra vida d’una manera diferent, en 
funció del moment vital, les experiències viscudes, 
els aprenentatges... Per aquest motiu es creu que és 
important treballar la sexualitat en totes les etapes 
del desenvolupament adaptant l’acompanyament 
d’aquesta a les necessitats de cada moment vital.

Partint d’aquesta premissa i de la demanda cada 
vegada més creixent a la societat d’una proposta 
als centres educatius en matèria d’educació sexual 
i afectiva entre les adolescents, i l’adhesió del muni-
cipi de Celrà a Educació 360 de la Fundació Jaume 
Bofill, ha sorgit la idea d’un projecte de centre en-
torn de la sexualitat des del plaer.

La proposta, centrada en l’alumnat, pretén donar 
les eines teòriques i pràctiques al professorat i a 
les famílies per gestionar una de les parts més im-
portants en les etapes de construcció i desenvolu-
pament de la identitat en una persona: la sexualitat 
i la identitat sexual. Tanmateix també servirà per 
reflexionar sobre les pràctiques adultes de profes-

sorat i famílies, claus com a referents diaris per a 
les adolescents.

La proposta parteix de la base que aquest tema, tan 
àmpliament demanat socialment, no és tractat en 
profunditat per l’educació pública. És per això que 
es proposa un projecte espaiat en el temps, amb 
continuïtat i executat conjuntament entre profes-
sors i professionals. La proposta s’estructura en 4 
cursos educatius, de 1r a 4t d’ESO, amb implicació de 
l’alumnat, professorat i famílies.

Considerem que és un projecte ambiciós, ja que in-
tervé en els tres eixos (professorat, alumnat i famí-
lies) al llarg de tota l’etapa educativa fonamentat i 
amb el suport d’una entitat, Mandràgores (projecte 
que neix el 2016 amb la voluntat de contribuir en 
l’educació sexual i afectiva d’adolescents, joves i do-
nes, des d’una perspectiva feminista). Per aquests 
motius, l’Ajuntament de Madremanya és un dels 
municipis que ja ha manifestat el seu acord i com-
promís a aportar els 176,58 € que ens corresponen 
per dur a terme el projecte.

Aquests són projectes que des de l’institut es consi-
deren importants i que amb els recursos propis de 
l’institut no es podrien dur a terme, per aquest motiu 
es demana l’aportació equitativa dels ajuntaments 
que tenen com a referència l’institut de Celrà. No 
obstant, l’institut i els ajuntaments també hem de-
manat que ho traslladin al Departament d’Educació, 
perquè entenem que si són projectes beneficiosos 
per als alumnes que es realitzen dins de l’educació 
obligatòria (i un d’ells, després de dos anys, s’està 
consolidant i se n’han demostrat els resultats), el 
Departament d’Educació hauria de posar-hi els re-
cursos (o com a mínim una part) perquè es pogues-
sin continuar duent a terme.
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En el butlletí municipal passat vam fer un canvi i en 
comptes de demanar escollir o proposar una pro-
posta per destinar el 5% del pressupost municipal 
(15.000€ ), ho vam canviar per respondre un qües-
tionari del pla estratègic local que havíem iniciat.

Aquest Pla Estratègic de Desenvolupament Local a 
Madremanya té l’objectiu de generar una anàlisi com-
partida sobre la situació actual del municipi i el seu en-
torn que a través d’un espai de col·laboració permeti 
dissenyar un full de ruta compartit per al municipi.

Aprofitem per explicar que vam presentar aquest 
projecte en la convocatòria d’una subvenció de la 
Diputació per fomentar la participació ciutadana i 
ens han atorgat la quantitat màxima, 5.000 €, això 
significa que aquest projecte gairebé no suposa cap 
cost per al municipi.

En aquest sentit esperem respondre tres pregun-
tes clau:

 • On som? DIAGNOSI

 • On voldríem ser? MISSIÓ DEL PLA

 • Com hi arribarem? FULL DE RUTA

Vam iniciar aquest pla amb un qüestionari en famí-
lia que vam fer arribar a les cases a través del but-
lletí municipal del 2019. La intenció era seguir amb 
una Jornada de Participació al mes de març on els 
veïns i veïnes que ho desitgessin poguessin opinar 
sobre diferents àmbits de debat relacionats amb el 
projecte. No obstant, les restriccions per fer front a 
la Covid-19 no ens ho han permès, o no de la mane-
ra que nosaltres pensàvem, ja que ho entenem com 
un espai de participació i debat on poder reunir to-
tes aquelles persones que ho desitgin per tal de ga-
rantir la màxima representativitat del poble.

En el qüestionari es preguntava sobre tres àmbits i 
també es demanava l’opinió sobre dues qüestions 
específiques:

Esperem poder presentar els resultats complerts 
i seguir treballant per dissenyar junts el futur del 
nostre poble el dia que puguem fer la jornada de 
debat. No obstant, volem seguir coneixent la vostra 
opinió i aprofitem el butlletí municipal per pregun-
tar-vos sobre l’estil de les plaques de números per 
renumerar els carrers, ara que ja tenim el projecte 
de renumeració aprovat. Trobareu la informació en 
un full dins el butlletí que és a l’hora la butlleta per 
fer arribar la vostra opinió.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Perfil dels enquestats

Quin ús creieu que caldria donar-li a la Sala de Ball?

Quina regulació creieu que s’hauria d’aplicar en 
relació a l’accés de vehicles motoritzats dins el 
nucli antic?

Edat vots %
De 0 a 18 anys 9 15,0
De 19 a 35 anys 8 13,3
De 36 a 50 anys 20 33,3
De 51 a 64 anys 16 26,7
65 i més anys 9 15,0
Total 60 100

Mantenir la regulació actual

Limitar l’accés als veïns au-
toritzats mitjançant pilona

Prohibir l’accés a tots els ve-
hicles motoritzats

Ús social: habitatge social

Llogar l’espai a una iniciativa 
privada

Posar-la al mercat i utilitzar 
els guanys per fer inversions

Altres (ateneu juvenil/espai 
juvenil)
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Ja fa anys que Madremanya col·labora amb el Gran 
Recapte d’Aliments; aquest any, però, ens hem ha-
gut d’adaptar a la situació del moment i fer-ho en 
format virtual, repartint els cartells i fent difusió per 
les xarxes amb el codi QR per tal de poder fer una 
aportació econòmica a favor d’aquesta causa. Això 
ha estat així perquè el gran recapte significava la 
col·laboració de molts voluntaris/es i molta mobili-
tat dels productes fins a arribar a les llars que ho 
necessitaven. L’organització va voler minimitzar els 
riscos i va decidir fer només recapte d’aliments pre-
sencials en grans superfícies, talons per bescanviar 
per productes frescos en botigues de proximitat i la 
resta de forma virtual. Desitgem que aquest canvi 
de format hagi pogut mantenir les col·laboracions 
i assegurar els aliments necessaris per a aquelles 
persones que ho necessiten.

AL GIRONÈS LLEGIM

Enguany no hem pogut gaudir de la Sala de Lectura 
com ens hauria agradat perquè, per tal de garan-
tir les normatives d’higiene i seguretat, s’ha decidit 
no obrir-la. No obstant, tenim un projecte per tal 
d’obrir-la de manera quinzenal a fi d’afavorir l’accés 
als llibres, contes i revistes. Ho hem començat a fer 
durant el mes de desembre i tenim pensat obrir se-
guint les mesures sanitàries del moment.

Ens hem seguit sumant a la iniciativa Al Gironès 
llegim i vam organitzar un contacontes amb David 
Planas a la sala del CIR.

Actualment estem organitzant l’activitat de foment 
de la lectura per a aquest 2021 i hem pensat en les 
accions següents:

 • Escollir poesies de Josep Carner (ja que fins al 
juny del 2021 serà l’Any Carner) relacionades 
amb el poble per tal que els veïns i veïnes que ho 
desitgin en facin una lectura en l’espai del poble 

que vulguin i enviïn el vídeo a l’ajuntament per fer 
un muntatge d’un itinerari poètic virtual pel poble.

 • Donat que tenim molts/es artistes al poble i partint 
de la idea que tots ho som una mica, selecciona-
rem un poema i demanarem a tots aquells que ho 
desitgin que en facin una il·lustració. Serà fantàstic 
veure com d’una mateixa obra en surten il·lustra-
cions segur que ben diverses.

 • Ja que la Sala de Lectura ha estat concorreguda 
i són vàries les persones que han agafat llibres 
en préstec o han anat a llegir-hi, ens agradaria 
que ens féssiu arribar la vostra recomanació so-
bre un llibre o conte que puguem trobar a la sala 
de lectura del CIR. Es poden enviar missatges de 
veu o vídeos curts de fins a 1 minut al WhatsApp 
de l’ajuntament i cada mes podem difondre’l com 
a recomanació.

ACTIVITATS “EXTRAESCOLARS”  
O DE TARDA

El confinament i els canvis de normativa han su-
posat, entre moltes altres coses, interrompre les 
activitats extraescolars. Totes les activitats que or-
ganitza l’Ajuntament es fan a través de persones 
autònomes (excepte gimnàstica, que es fa a través 
del Consell Esportiu del Gironès, que s’encarrega 

ACTIVITATS I TALLERS
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de gestionar l’activitat i, per tant, també de la con-
tractació del personal). Com a Ajuntament, vam 
considerar que la situació ja era prou difícil per a 
moltes persones per, a sobre, sumar-hi la caiguda 
de feina per a molts autònoms. Per aquest motiu, 
es va acordar per ple oferir a les persones autò-
nomes seguir impartint les activitats de manera 
telemàtica, per tal de poder facturar les sessions 
que teníem previst fer. Som conscients que no és 
el mateix una classe presencial que una a distàn-
cia, que no és el que les persones havien escollit, 
que algunes podrien presentar dificultat degut al 
canvi de format..., i per tant es va decidir no cobrar 
les sessions a distància als i les participants.

GIMNÀS

L’objectiu d’aquesta activitat organitzada a través 
del Consell Comarcal de Gironès, amb en Jordi Gon-
zález, és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realitza els dijous 
lectius fins al mes de juny, de 19:30 a 21:00 h, al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Enguany seguim amb un grup d’infants que rea-
litza les propostes d’activitats de la Jillian Cassidy 
amb l’objectiu que la mainada es pugui relacionar 
amb un idioma estranger d’una manera natural, 
sense forçar-los a aprendre frases ni paraules de 
memòria, sinó aconseguint que entenguin allò que 
se’ls explica per poder realitzar l’activitat sense 
necessitat d’utilitzar un altre idioma que no sigui 
l’anglès. És una activitat que té molt d’èxit i tots els 
infants desitgen que arribi el dijous per elaborar 
una nova manualitat.

I a l’octubre s’ha iniciat un taller de conversa en an-
glès per a adults amb la Diana Sastre. Malaurada-
ment ha quedat en suspens, però hem gaudit molt 
del format dinàmic que va proposar la mestra, amb 
preguntes de concurs, descripció de fotos, explica-

ció de receptes i altres jocs que fan molt amena la 
classe. Fins i tot ens hem anant posant deures no-
saltres mateixos!

TALLER DE MUSICOTERAPIA

Seguim amb el taller de musicoteràpia amb la Di-
ana Sastre, on infants de 3 a 6 anys gaudeixen de 
la música i es diverteixen mentre s’afavoreix l’ex-
pressió, s’estimulen les facultats motores, es po-
tencia la creativitat... Només hem pogut fer dues 
classes de prova, però els infants estan encantats i 
desitgen poder fer l’activitat quan les mesures sa-
nitàries ho permetin.

IOGA

El gener del 2020 es va iniciar un grup de ioga els di-
lluns al vespre amb en Dídac Perales, que de seguida 
es va ampliar a dos grups per la gran quantitat de 
demanda, i segueix actualment amb dos grups.

Si teniu qualsevol proposta d’activitat que penseu 
que es podria fer al poble, no dubteu a fer-nos-ho 
saber. Ens en va arribar una per fer un taller de 
mandales, que la tenim en espera fins a veure unes 
condicions més favorables per tirar-la endavant, 
per evitar haver-la de suspendre com ens ha passat 
amb altres iniciatives.

ACTIVITATS I TALLERS
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Aquesta és una de les regidories potser més àm-
plies de totes perquè inclou tot allò que incideix de 
manera positiva en la qualitat de vida i, per tant, es 
relaciona amb activitats, recursos econòmics, salut... 
i té en compte totes les etapes de la vida.

L’edat mitjana de la població és de 43,3 anys, la sisena 
edat mitjana més alta del territori del Consorci de Ben-
estar Social del Gironès (Aiguaviva, Bescanó, Bordils, 
Canet d’Adri, Campllong, Flaçà, Cervià de Ter, Fornells, 
Llambilles, Llagostera, Quart, Sant Andreu Salou, Sant 
Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant 
Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter, Vila-
blareix i Viladasens). El percentatge de població infan-
til és quasi del 20% i la taxa de joventut, bastant infe-
rior al 10%. Per la seva banda, els nivells d’envelliment 
i sobreenvelliment són alts, situant-se respectivament 
en el vuitè i quart lloc de l’àmbit territorial. Per tant, po-
dem dir que es tracta d’un municipi amb nivells alts 
d’envelliment i sobretot de sobreenvelliment i amb una 
escassa població infantil i juvenil.

Pensant en les persones grans, a l’inici del confina-
ment des de l’ajuntament es va trucar a cada per-
sona de més de 65 anys empadronada al municipi 
per assegurar que gaudia de salut, que tenia cober-
tes les necessitats i per recordar que l’Ajuntament 
era al seu costat si necessitava quelcom. Pensant 
també que formaven part del col·lectiu de risc, les 
primeres mascaretes que vam poder aconseguir 
com a Ajuntament que provenien de la Diputació de 
Girona es van repartir casa per casa entre aquestes 
persones. Posteriorment, en vam poder comprar 
FFP2 i en vam repartir dues a cada casa habitada 
independentment de l’edat.

Altres mesures adoptades en referència a la Covid 
han estat donar la possibilitat d’ajornar els lloguers 
a les dues cases de lloguer social del poble i no co-
brar el lloguer del bar botiga del CIR mentre no po-
guessin dur a terme l’activitat, així com oferir a les 
persones autònomes que realitzen activitats extra-
escolars continuar les activitats per internet per tal 
de poder seguir facturant.

Volem recordar que hi ha el programa de Servei 
de Teràpia Ocupacional i el Banc de Productes de 
Suport, que ofereix assessorament, orientació, en-
trenament i formació a les persones amb diversitat 
funcional, discapacitat o dependència i als seus cui-
dadors. L’objectiu és potenciar i/o mantenir l’auto-
nomia en les activitats de la vida diària, prevenir el 
deteriorament i evitar la claudicació de les persones 
cuidadores. Ja hi ha habitants del poble que han 
gaudit d’aquest servei. També assessora en adap-
tacions de les activitats i de l’entorn, així com en la 
supressió de barreres arquitectòniques. El Banc de 
Productes de Suport permet assessorar i deixar en 
préstec temporal els dispositius més convenients 
(caminadors, alces de WC, llit articulat, cadira de 
dutxa...) per a les necessitats de les persones, dels 
seus cuidadors i del domicili. La professional encar-
regada de desenvolupar el servei és una terapeuta 
ocupacional.

Pel que fa a l’origen de la població, l’11,66 % són per-
sones d’origen estranger, motiu pel qual volem re-
cordar que hi ha el Servei de Primera Acollida, que 
té l’objectiu de promoure l’autonomia personal de 
les persones estrangeres i la igualtat d’oportunitats 
entre la ciutadania. Podeu demanar més informació 
a l’ajuntament o a inclusio@cbs.cat.

Volem recordar que l’Ajuntament de Madremanya 
forma part del Consorci de Benestar Social i compta 
amb dues professionals: una educadora i una tre-
balladora social, que es desplacen al municipi per 
atendre les persones que ho necessitin. Qualsevol 
persona que cregui que pot necessitar aquest ser-

BENESTAR SOCIAL
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vei pot trucar al 972 20 19 62 per tal que li donin cita.

Entre el gener del 2019 i el maig del 2020, han realit-
zat 52 intervencions, 17 expedients i 28 beneficiaris. 
Actualment també hi ha 5 persones que gaudeixen 
del servei de teleassistència.

La situació que hem viscut, en què hem hagut de 
passar moltes hores confinats a casa, ha pogut 
agreujar la situació complicada que viuen moltes 
persones dins la seva pròpia llar, com pot ser el cas 
de víctimes de violència de gènere i infància en si-
tuació de vulnerabilitat o risc social. Per això creiem 
que és important conèixer els següents programes:

 • Infància Respon és un servei d’atenció perma-
nent i gratuït a trucades relatives a situacions de 
risc social per a infants i adolescents incloent-hi 
els casos d’assetjament a les escoles, ciberasset-
jament, violència masclista en adolescents i abu-
sos sexuals, així com de detecció precoç de pro-
blemes que afecten els menors. Per posar-se en 
contacte amb el Telèfon de la Infància cal marcar 
el número gratuït 116 111. Aquest servei funciona 
les vint-i-quatre hores del dia, durant els 365 dies 
de l’any, i està connectat i vinculat directament a 
la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltracta-
ment Infantil (UDEPMI).

 • El SIAD és un servei d’informació, assessora-
ment, orientació sobre tots aquells temes que 
puguin ser d’interès per a les dones en diferents 
àmbits i s’adreça a totes les dones dels munici-
pis del Gironès. Està format per un psicòleg, una 
advocada i una educadora social, i la manera 
d’accedir-hi és mitjançant cita prèvia. Quant a 
atenció individual, algunes de les accions que 
realitza són: assessorament jurídic i assesso-
rament psicològic o bé sessions de suport psi-
cològic per a dones, així com assessorament a 
professionals en temes lligats a igualtat o a vi-
olència masclista. Quant a accions de caràcter 
grupal o comunitari, també es duen a terme ta-
llers de sensibilització als centres educatius de 

primària i secundària sobre temes com igualtat, 
relacions afectives sanes, estereotips de gènere, 
sexoafectivitat, prevenció de situacions d’asset-
jament per raó de gènere…; tallers amb grups de 
dones, campanyes de sensibilització contra la vi-
olència masclista, xerrades per a entitats, suport 
associatiu a entitats i associacions de dones.

Creiem que aquests problemes ens poden afectar 
a tots/es i en la mesura que puguin estar afectant 
els nostres veïns i veïnes ho hauríem de veure com 
que també ens afecta a nosaltres. Per aquest mo-
tiu hauríem de seguir-nos preocupant pels altres i 
estar alerta de les necessitats de les persones que 
ens envolten per tal de poder-les ajudar quan ho 
necessiten.

 • El Programa Creixem és un programa preventiu 
adreçat als adolescents i les seves famílies. Ofe-
reix tallers i xerrades per a adolescents en rela-
ció amb la prevenció de les drogodependències, 
l’ús i abús de pantalles, el bullying i el cyberbullying 
i la comunicació amb la família..., com també xer-
rades a les famílies dels adolescents i orientació i 
suport familiar individual.

 • El servei d’intervenció socioeducativa (SIS) és un 
equip d’educadores i treballadores socials que 
treballa temes de parentalitat, vincle, cura dels 
fills/es, hàbits i habilitats del dia a dia en relació 
amb les famílies. Aquest servei està adreçat a 
famílies amb la valoració prèvia dels equips dels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS).

 • Servei d’acompanyament a joves i tallers Reacti-
va’t, adreçat a joves de 15 anys a 20 anys que ne-
cessiten un suport i un acompanyament per part 
d’un educador social que els pugui orientar, as-
sessorar i acompanyar en temes laborals, forma-
tius, de salut, emocionals... El servei també ofereix 
diversos talles per a grups a partir de 2 o 3 joves.

BENESTAR SOCIAL
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Els Serveis Socioeducatius del CBS, durant el temps 
de confinament, també han editat una guia adreça-
da a professionals i famílies en relació amb temes de 
suport als fills/es durant èpoques de confinament, la 
trobareu a: http://extra.girones.cat/cbs/guiafamilies/
guiafamilies.pdf

Finalment, amb motiu del 25-N, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, 
l’Ajuntament de Madremanya ha donat suport al 
manifest i ha col·laborat en la seva lectura. També 
ha participat en la campanya amb el lema “Diposi-
ta aquí el teu masclisme”, que pretén reconèixer i 
desmuntar el masclisme per llençar-lo directament 
a la paperera. Amb aquesta acció promoguda per 
l’Institut Català de la Dona es volia fer visible aques-
ta realitat per poder aconseguir la igualtat efectiva 
i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, 
econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.

A més, per tal de seguir promovent accions per er-
radicar la violència de gènere, al mes de març es 

va celebrar l’obra debat La dona sola, finançat amb 
Fondos del pacto de Estado en materia de violencia de 
género para los ayuntamientos para el año 2019, do-
tats amb 740,12 €. Per tal de determinar l’acció a la 
qual es destinaven aquests diners es va comptar 
amb el suport de l’Associació de Dones i se’ls van 
explicar les possibilitats perquè pensessin una acció 
alhora que se’ls va oferir algunes accions. L’associ-
ació va decidir escollir aquesta proposta presenta-
da de l’obra debat basada en La mujer sola de Dario 
Fo, que tracta d’una mestressa de casa que sembla 
que se sent a gust amb la seva vida però que, a me-
sura que avança el discurs, deixa veure la veritable 
situació que viu. L’obra posa de manifest diferents 
formes de maltractament, la dificultat a vegades 
d’adonar-se d’aquest maltractament i de denunciar 
aquesta situació.
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HABITATGE

Urbanització d’un tram de l’avinguda de les Gavarres 
pel desenvolupament del sector UA 1 del planejament.

A l’avinguda de les Gavarres hi ha un terreny que 
el planejament va qualificar de sòl urbà no conso-
lidat. Això vol dir que, per poder construir-hi habi-
tatges, prèviament s’hi han de portar els serveis i 
urbanitzar el seu front, així com posar-hi enllume-
nat públic. S’ha fet un projecte de reparcel·lació dels  
4.384,46 m2 del total. Hi ha una part que es cedeix a 
vialitat, perquè l’Ajuntament ha pactat amb els pro-
motors de retirar el front de parcel·les 2,50 metres i 
així possibilitar que el carrer en aquesta zona sigui 
més ample (169,39 m2). També es cedeix una parce-
l·la a l’Ajuntament de 1.637,91 m2 d’equipaments que 
es vol destinar a aparcaments i que s’urbanitzarà 
amb plantació d’arbrat i enllumenat públic.

Amb el desenvolupament del sector i la reparcel·la-
ció aprovada, l’Ajuntament ha rebut el 10 per cent 
de les parcel·les. El resultat final és que tenim una 
parcel·la en propietat de 188,78 m2, amb una edifica-
bilitat del 10 per cent del total, que són 100 m2.

La parcel·la de l’Ajuntament correspon al número 6 
del plànol, al cantó de l’aparcament. És una parcel-
la allargada i estreta, de 5,50 metres de façana per 
34,33 metres de fons, en la qual es pot fer un habi-
tatge de 100 m2 en total, distribuïts en planta baixa 
i planta pis.

Tenim la idea de treure la parcel·la a subhasta 
aquest hivern, a un preu encara per decidir i amb 
unes condicions que afavoreixin clarament que si-
gui habitatge de primera residència, tipus HPO. Si 
hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament aquest mes de gener.

PROPERES ACTUACIONS
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FIBRA ÒPTICA

Després de molts contactes amb diverses opera-
dores de telecomunicacions, havíem constatat que 
no n’hi havia cap que tingués interès comercial en 
desplegar la fibra òptica al nostre municipi. La Ge-
neralitat fa anys que ens diu que arribarà aviat, com 
a molt tard el 2025.

El mes d’abril passat vàrem contactar amb l’opera-
dor local GurbTec Telecom SL, de la Catalunya cen-
tral, amb un resultat completament diferent, ja que 
va mostrar interès per fer el desplegament de la 
fibra òptica a Madremanya. Al mes de setembre và-
rem aprovar per ple el “Pla de desplegament d’una 
xarxa de telecomunicacions electròniques per fibra 
òptica”. Aquest operador osonenc es coneix amb el 
nom comercial de Goufone, una empresa que va co-
mençar a desplegar la seva xarxa a la plana de Vic 
però que en aquests últims temps l’està desplegant 
per municipis petits de les comarques gironines.

Aquest operador fa el desplegament de la xarxa 
utilitzant els pals de Telefónica que venen des de 
Bordils. Una vegada arribi al poble, utilitzarà els ma-
teixos recorreguts de línia que actualment fa servir 
el telèfon convencional, sigui per les parets de les 
cases, sigui per les canalitzacions allà on n’hi hagi.

Per part de l’Ajuntament ens hem compromès a fer 
passar sota terra uns quants trams de línia, sobre-
tot als veïnats del Mas Ripoll, Mas Torrent i també 
a Millars. Als veïnats moltes cases no tenen telèfon 
fix per cable, ja que van per mòbil o via ràdio, i això 
ens condiciona el desplegament, ja que, si no fem 
la canalització, molts domicilis quedarien fora de la 
xarxa. Per fer aquestes canalitzacions hem dema-
nat una subvenció a la Generalitat de Catalunya, 
dintre del programa del Pla únic d’obres i serveis 
2020-2024, en l’anualitat del 2021. De moment tenim 
concedida la subvenció i esperem l’aprovació defini-
tiva. Amb aquesta actuació el desplegament arriba-
rà a més del 95 per cent de les cases del municipi i 

aquesta canalització la podran utilitzar en un futur 
altres operadors interessats a actuar al municipi.

D’altra banda, hem signat una proposta per inter-
connectar 6 punts públics municipals, reservant 
una fibra de les 12 que tindrà el cable instal·lat. Serà 
una fibra fosca, que tindrà una velocitat il·limitada, 
depenent de l’electrònica que s’instal·li a cada ex-
trem. Aquesta interconnexió té un cost de 17.630 eu-
ros i a l’Ajuntament ja hem fet un primer pagament 
del 20 per cent.

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 2020-2024

Aquest desembre s’ha aprovat definitivament el Pla 
d’obres 2020-2024, enfocat a la millora i dotació dels 
serveis bàsics, projectes de millora de la competiti-
vitat, dinamització territorial i projectes relacionats 
amb noves tecnologies.

Ens han atorgat la màxima quantitat possible, en les 
dues línies que hi havia per al nostre municipi, inclo-
ent-hi els projectes següents:

1. Reurbanització del carrer Sant Esteve i instal·la-
ció de la fibra òptica a Madremanya per a l’anualitat 
2021, amb un pressupost de 337.045,50 euros i una 
subvenció de 250.000 euros.

2. Sanejament del nucli del Pedró per a l’anualitat 
2024 (nosaltres l’havíem demanada per al 2022) 
amb un pressupost de 156.693,35 euros i una sub-
venció de 120.000 euros.
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CESSIÓ D’UN IMMOBLE DEL BISBAT DE 
GIRONA A L’AJUNTAMENT

Hem aprovat un conveni amb el Bisbat de Girona 
que ens transmet a títol de cessió i a favor de l’Ajun-
tament de Madremanya la finca urbana situada al 
carrer de les Mosques número 8. L’edifici consta de 
planta baixa i pis. Aquesta edificació, anomenada 
Casa del Campaner i coneguda per molts de nosal-
tres com el Despatx Parroquial, es feia servir, en els 
darrers anys, com a magatzem de les associacions 
quan s’organitzaven actes festius a la plaça Major.

El Bisbat de Girona/Parròquia de Madremanya 
ens ho transmet lliure de càrregues i gravàmens i 
l’Ajuntament no ha de satisfer cap contraprestació 
econòmica.

SERVEI DE PERRUQUERIA

L’Ajuntament de Madremanya ha comprat el mobi-
liari bàsic per poder oferir el servei de perruqueria 
al CIR. El cost total del mobiliari és de 1.952,87 euros 
i inclou un tocador, rentacaps, una cadira, un coixí 
per a infants, un assecador de casc, un tamboret i 
un carro per a perruqueria, entre altres elements. 
La Diputació de Girona ho ha subvencionat amb el 
Fons de subvencions 2020.

Aquest mobiliari caldrà complementar-lo amb els 
productes i altre material fungible que proveirà el o 
la professional. Dins la perruqueria es podran oferir 
també altres serveis d’estètica per poder dispensar 
una atenció global. Pròximament es farà pública la 
licitació d’aquest servei.

Creiem que tant la gent gran i els adults com els 
joves i infants hi trobaran un servei a la seva mida.

PROPERES ACTUACIONS
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PUNT DE LECTURA

Es diu que un llibre és la millor companyia. En aquest 
sentit, al CIR disposem d’una oferta molt variada que 
es va completant amb les aportacions dels veïns i 
veïnes. Hi ha novel·la, llibres pràctics, contes infantils, 
enciclopèdies, revistes variades...

Durant el mes de desembre hem tornat a obrir 
amb un servei de préstec quinzenal. Coincidint 
amb el taller de treballs manuals en anglès que fa  
Jillian Cassidy, seguint les mesures vigents respec-
te a la pandèmia, tothom que ho desitgi hi pot pas-
sar a agafar llibres.

Aquest punt de lectura es completa amb un ordina-
dor amb connexió a internet, que malauradament 
està tancat temporalment.

Esperem poder fomentar l’hàbit de la lectura que 
tant ens fa créixer com a persones.

GRUP DE DIFUSIÓ PER WHATSAPP

L’any passat, l’Ajuntament de Madremanya va im-
plementar un servei unidireccional de WhatsApp 
per informar la ciutadania dels actes del poble i co-
municar avisos. Actualment hi ha gairebé 100 usua-
ris apuntats que reben informacions oficials.

Si us hi voleu subscriure, heu de seguir aquests pas-
sos:

1. Afegiu aquest número a la llista de contactes del 
vostre telèfon mòbil: 616 415 672.

2. Envieu un missatge amb la paraula ALTA + NOM 
i COGNOMS.

3. Rebreu una resposta de confirmació i rebreu les 
comunicacions.

4. Per donar-vos de baixa cal enviar un missatge 
amb la paraula BAIXA + NOM i COGNOMS.

El servei de WhatsApp és informatiu i, per tant, no 
servirà per resoldre dubtes. Per contactar amb 
l’Ajuntament de Madremanya s’haurà de fer a tra-
vés del telèfon 972 490 159, el correu electrònic ma-
dremanya@madremanya.cat, la seu electrònica de 
la pàgina web o presencialment a l’ajuntament.
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SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

DADES DE VIATGERS MOVIMENT DEMOGRÀFIC

• Fundació Esclerosi Múltiple ...........................................................................................................................................................................  125 €
• Catalunya Contra el Càncer  .........................................................................................................................................................................  125 €
• Escola Bordils  ............................................................................................................................................................................................................. 500 €
• Material escolar per a l’escolarització obligatòria (per nen/nena)  ...................................................................  140 €
• ADF “Puig d’Arques” (Ordinària 2020)  ........................................................................................................................................... 500 €
• ADF “Puig d’Arques” (Extraordinària 2020)  .....................................................................................................................  232,20 €
• Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones)  ..............................................................................................................  2.423,70 €
• Servei Teleassistència  ................................................................................................................................................................................. 393,12 €
• Associació de Micropobles (especial COVID-19)  .........................................................................................................  500,00 €

Evolució dels viatgers a Madremanya de la línia de la 
SARFA durant els últims anys.

DEFUNCIONS

La Maria Concepció Espinós Cals va morir el dia 26 
de juliol de 2020.
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HORARIS DE SARFA TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS

Ajuntament de Madremanya .....................972 490 159
 Fax ....................................................................................972 490 160
 Grup de difusió Whatsapp ........................616 415 672
 Correu electrònic madremanya@madremanya.cat
 Lloc web .....................................................www.madremanya.cat
CIR (Centre Intergeneracional Rural) .972 490 955
Consultori mèdic de Madremanya  ... 972 490 098
Consultori mèdic de Bordils ........................  972 491 177
CAP de Celrà  .......................................................... 972 492 500
CAP del Güell  ...........................................................  972 210 708
Farmàcia Bordils  ..................................................  972 490 012
Farmàcia Celrà  .......................................................  972 492 018
Farmàcia Corçà  .................................................... 972 630 083
Farmàcia Flaçà  .......................................................  972 488 108
EMERGÈNCIES  ..................................................................................  112
Hospital Josep Trueta  ..................................  972 940 200
Llar d’Infants El Molinet  ................................972 630 945
Consell Comarcal del Gironès  ................  972 213 262
Mancomunitat d’aigües  ................................... 972 630 171
 Urgències ........................ 629 373 256 / 638 825 737 

Ajuntament de Madremanya
 De dilluns a divendres ...............de 10:00h a 13:00h
 Dijous ..........................................................de 17:00h a 20:00h
Treballadora social
 2on dimecres del mes .................de 11:30h a 12:30h
 Previ sol·licitud d’hora ...................................972 201 962
Educadora social
 4rt dimecres del mes....................de 11:30h a 12:30h
 Previ sol·licitud d’hora ...................................972 201 962
Consultori Mèdic - Metge
 Divendres ...................................................de 11:30h a 13:00h
 Previ sol·licitud d’hora ................................972 492 500
 Dimarts* ................................................... de 13:00h a 14:00h
 *Només si hi ha pacients
Consultori Mèdic - Infermera
 Dilluns .......................................................... de 13:00h a 14:00h

7:00 9:00 15:00 19:00

7:01 9:01 15:01 19:01

7:02 9:02 15:02 19:02

7:03 9:03 15:03 19:03

7:05 9:05 15:05 19:05

7:10 9:10 15:10 19:10

7:14 9:14 15:14 19:14

7:15 9:15 15:15 19:15

7:16 9:16 15:16 19:16

7:20 9:20 15:20 19:20

7:22 9:22 15:22 19:22

7:25 9:25 15:25 19:25

7:30 9:30 15:30 19:30

7:32 9:32 15:32 19:32

7:35 9:35 15:35 19:35

7:37 9:37 15:37 19:37

7:42 9:42 15:42 19:42

7:45 9:45 15:45 19:45

7:50 9:50 15:50 19:50

7:55 9:55 15:55 19:55

7:57 9:57 15:57 19:57

8:00 10:00 16:00 20:00

LA BISBAL D'EMPORDÀ

LA BISBAL - CAP

LA BISBAL - L'AIGUETA

URB. PUIG VENTÓS

CRUÏLLES

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

IRTA

MONELLS

VEÏNAT DE SIES

MADREMANYA

VILOSA

SANT MARTÍ VELL

BORDILS

JUIÀ - CRUÏLLA

JUIÀ

CELRÀ - CAP

CELRÀ

CAMPDORÀ

PONT MAJOR

HOSPITAL JOSEP TRUETA

GIRONA - CORREUS

GIRONA

8:00 11:00 16:00 20:00

8:03 11:03 16:03 20:03

8:05 11:05 16:05 20:05

8:10 11:10 16:10 20:10

8:15 11:15 16:15 20:15

8:18 11:18 16:18 20:18

8:23 11:23 16:23 20:23

8:26 11:26 16:26 20:26

8:28 11:28 16:28 20:28

8:30 11:30 16:30 20:30

8:35 11:35 16:35 20:35

8:37 11:37 16:37 20:37

8:40 11:40 16:40 20:40

8:44 11:44 16:44 20:44

8:45 11:45 16:45 20:45

8:46 11:46 16:46 20:46

8:50 11:50 16:50 20:50

8:55 11:55 16:55 20:55

8:57 11:57 16:57 20:57

8:58 11:58 16:58 20:58

8:59 11:59 16:59 20:59

9:00 12:00 17:00 21:00

GIRONA

GIRONA - CORREUS

HOSPITAL JOSEP TRUETA

PONT MAJOR

CAMPDORÀ

CELRÀ

CELRÀ - CAP

JUIÀ

JUIÀ - CRUÏLLA

BORDILS

SANT MARTÍ VELL

VILOSA

MADREMANYA

VEÏNAT DE SIES

MONELLS

IRTA

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

CRUÏLLES

URB. PUIG VENTÓS

LA BISBAL - L'AIGUETA

LA BISBAL - CAP

LA BISBAL D'EMPORDÀ
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