
www.madremanya.cat

Butlletí

MADREMANYENCS i
ADREMANYENQUES

d’informació municipal

Núm. 15 | DESEMBRE 2021



Butlletí d’informació municipal2021

PLE DE RELLEU                                                                                                                                                                3
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021                                                                                                                                       6
ELECCIONS AL PARLAMENT                                                                                                                                           7
OBRES DIVERSES                                                                                                                                                            8
TURISME                                                                                                                                                                        12
MEDI AMBIENT                                                                                                                                                             14
LES DARRERES QUATRE ALCALDIES DE MADREMANYA                                                                                                15
DE CAMPOS A GÓMEZ, NOU METGE A MADREMANYA                                                                                                22
ASSOCIACIONS                                                                                                                                                            24
PARTICIPACIÓ CIUTADANA                                                                                                                                           26
EDUCACIÓ                                                                                                                                                                   29
CASAL                                                                                                                                                                         30
JOVENTUT                                                                                                                                                                     31
FESTES                                                                                                                                                                         32
MARXA DE TARDOR                                                                                                                                                     36
ESPORTS                                                                                                                                                                       38
LA NOVA LLEI D’EUTANÀSIA                                                                                                                                         39
PROPERES ACTUACIONS                                                                                                                                              40
ACTIVITATS I TALLERS                                                                                                                                                   42
AL GIRONÈS LLEGIM                                                                                                                                                     43
BENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                        44
NADAL                                                                                                                                                                         45
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT / DADES DE VIATGERS / MOVIMENT DEMOGRÀFIC                               46
HORARIS DE SARFA / TELÈFONS D’INTERÈS / HORARIS                                                                                                47

Sumari



3

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques, el 6 
de juliol passat es va celebrar un ple extraordinari on 
l’únic punt del dia era l’elecció de la nova alcaldessa. 
Aquí teniu les paraules que l’alcalde sortint va pronun-
ciar en presentar la seva renúncia:

Avui ens trobem a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Madremanya per portar a terme el compromís fet 
públic durant la darrera campanya electoral de l’any 
2019, en la qual vaig comunicar que passats dos anys 
de l’actual mandat faríem el relleu d’alcaldia amb l’Anna 
Iglesias.

El juny del 2007 vaig començar a presidir aquest Ajun-
tament: han sigut 14 anys de dedicació, amb el màxim 
compromís i il·lusió, amb modèstia personal i amb am-
bició d’equip, que m’han permès aconseguir impor-
tants inversions per a la millora del poble alhora que 
una gestió acurada dels recursos econòmics que deixa 
una tresoreria còmoda per a la gestió diària.

Des del 2007 la població empadronada de Madrema-
nya ha augmentat més d’un 27%, és un augment molt 
considerable per a un poble petit i del qual em sento 
molt orgullós. A nivell d’Ajuntament aquest augment 
de població va comportar que l’any 2015 passéssim de 
cinc a set regidors en el ple municipal.

D’altra banda, fins aquest últim mandat hi havia dos 
grups polítics als quals sempre vaig encoratjar a tre-
ballar plegats, amb unitat de poble. Una proposta que 
finalment va ser ben acceptada per tots i que ha fet 
que aquest últim mandat hi hagi un únic grup polític 
treballant junts i amb objectius comuns. Als que sou 
aquí presents, a més a més de la Júlia, en Jaume i en 
David, us vull agrair de tot cor el compromís, la respon-
sabilitat, la dedicació, l’esforç, l’escoltar, el compartir, 
el treball en equip i el saber trobar el consens dins la 
divergència, que han fet possible no perdre de vista i 
tirar endavant el projecte polític per fer un poble millor.

També vull fer un reconeixement als tècnics i treba-
lladors municipals: per la professionalitat, eficiència i 
eficàcia, objectivitat, col·laboració i participació, bona 
relació, respecte, confiança, paciència, cura dels béns 

públics i vocació de servei públic que heu mostrat tots 
aquests anys que he estat al davant.

No és el moment de fer un repàs a fons de totes les 
accions fetes aquests anys, emplenaríem pàgines i pà-
gines, això ens ho demostra el butlletí municipal anual 
que va néixer l’any 2007 amb poc més de deu fulls fins 
a arribar a la consolidació d’aquests últims anys rat-
llant la cinquantena de pàgines. Però sí que vull des-
tacar l’emoció viscuda l’any 2016 amb l’obertura del 
Centre Intergeneracional Rural (CIR) conjuntament 
amb la zona verda del davant. Pel nostre poble és un 
potenciador de millora social; el CIR ha esdevingut un 
centre transversal i unificador, tenim un punt de troba-
da de totes les generacions, una plataforma de serveis, 
un lloc de connexió de la gent del poble, la gent nou-
vinguda, l’estiuejant, els de cap de setmana, fins i tot 
la gent dels pobles del voltant. Tot això compensa els 
maldecaps econòmics, els recels de la necessitat d’un 
equipament d’aquestes característiques o les inevita-
bles adaptacions tècniques durant la seva construcció. 
L’esforç ha valgut la pena i, com a màxim responsable 
de la seva creació, és molt gratificant que el CIR sigui 
reconegut com un equipament de referència per a al-
tres pobles petits, i encara més quan s’observa la dina-
mització social que hi ha en l’actualitat.

Com a anècdota a nivell de serveis, l’any que vaig en-
trar d’alcalde la demanda era tenir cobertura per po-
der parlar amb el telèfon mòbil: la torre de comunica-
cions de la serra de Millàs ho va resoldre; en aquells 
moments ningú parlava de fibra òptica, ara ja la tenim. 
Espero que aquesta velocitat de canvi amb les noves 
tecnologies no deshumanitzi la societat en general i el 
nostre poble en concret.

He tingut moments difícils en què em va tocar gestio-
nar danys importants a la natura que posaven en perill 
el nostre valuós paisatge, com l’incendi del 2012 o la ne-
vada del 2010, que ens va tenir quatre dies sense elec-
tricitat, o en l’actualitat, gestionant aquesta pandèmia 
devastadora. Moments intensos que fan cohesió i on 
tots hem fet pinya. També haig de parlar dels moments 
de celebració que han fet que compartíssim festa i ale-
gria fent-nos mirar cap al futur amb confiança.

PLE DE RELLEU
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Vull donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que al llarg 
d’aquests anys han col·laborat directament o indirec-
tament amb la comunitat. És una tasca voluntària que 
requereix generositat però que a vegades es fa feixuga 
i no és sempre agraïda. Quedeu-vos amb la satisfacció 
d’haver fet quelcom que sense vosaltres no hauria estat 
possible: heu contribuït a fer un poble més humà on les 
persones són la seva raó de ser.

Per anar acabant, un agraïment a la meva família: a la 
Carme, en Roger, l’Alguer i en Guim, per tots aquells mo-
ments que he estat absent, sobretot en els primers anys 
d’alcaldia; la veritat és que els meus fills m’han conegut 
sempre fent d’alcalde i espero que almenys els hagi po-
gut transmetre els valors de servei i entrega a la comu-
nitat, de voluntariat, de servei públic; valors que espero 
que els acompanyin la resta de la vida.

He estat afortunat de poder viure l’estima pel poble com 
a primera representació municipal; de tots aquests anys 
de dedicació me n’emporto un aprenentatge de vida, un 
grapat de records i d’experiències que m’han fet créixer 
com a persona, m’emporto moments durs però també 
moments preciosos i carregats d’emoció. Me n’emporto 

finalment el regal d’haver conegut un munt de gent inte-
ressant i grans persones de qui aprendre, sigui pels seus 
coneixements, per la seva experiència, o sigui per la seva 
actitud davant la vida.

Queden moltes coses per fer, però no ho deixo amb re-
cança, ans al contrari; m’estimo molt el poble i la seva 
gent, per això crec que en aquests moments el millor 
per al poble de Madremanya és aquest relleu generaci-
onal que avui farem.

Anna, estic segur que amb els teus coneixements, amb 
la teva experiència, la teva competència i actitud pro-
activa, Madremanya rebrà el millor servei públic per a 
la seva ciutadania i continuarà sent un referent per als 
pobles del voltant.

L’escriptor uruguaià Eduardo Galeano va dir en una oca-
sió que “Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, 
pot canviar el món”. Hi estic d’acord: som un poble petit 
però tots junts som capaços de fer grans coses.

L’alcalde 
Albert Peracaula Boschsacoma 

PLE DE RELLEU
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Benvolguts madremanyencs i madremanyenques, us 
deixem aquí les paraules que la nova alcaldessa va 
pronunciar un cop va prendre possessió del càrrec:

«Després de 14 anys com a alcalde (2007-2021) de l’Ajun-
tament de Madremanya, avui t’acomiades d’aquesta 
etapa per iniciar-ne una com a regidor.

La teva trajectòria a l’Ajuntament de Madremanya és 
llarga, però no ha arribat a la seva fi. Avui et diem adeu 
com a alcalde però tenim la sort de continuar comp-
tant amb tu com a regidor dins l’equip. Un equip que tu 
vas crear i que continuarà treballant pel poble i la seva 
gent. Un equip en qui has confiat durant aquest temps, 
que has sabut engranar i liderar i del qual has sabut fer 
ressaltar les qualitats de cada un dels seus membres.

Com a alcalde, has estat una persona propera, atenta, 
entregada, humil; que ha sabut escoltar, que ha tingut 
visió de futur, que ha estat capaç de copsar les neces-
sitats i ha treballat i s’ha esforçat per suplir-les. Ets una 
persona que estima Madremanya i els seus habitants i 
veïns i veïnes. Tot això s’ha traduït en una gran contri-
bució en la millora del poble.

Has impulsat serveis com la minideixalleria, dues llars 
d’habitatge social i la creació del CIR, amb tot el que 
suposa (un espai de trobada, bar, botiga, dispensari 
mèdic, despatx per als treballadors/es i educadors/es 
socials, sales per a activitats diverses, punt de lectura 
i, aviat, esperem que també perruqueria). Acompanyat 
del teu equip has millorat l’enllumenat al poble, arranjat 
camins, fet franges perimetrals i t’has preocupat pel 
medi ambient. També has contribuït a la millora de les 
comunicacions, amb la carretera de Madremanya a 
Bordils i ara amb la de Madremanya a Monells, però 
també amb la pavimentació del camí del Pedró i el car-
ril bici. I no només la xarxa viària sinó també la de co-
municacions, amb la implantació de l’antena, la banda 
ampla i finalment el desplegament de la fibra òptica. 
Has treballat perquè les persones sentissin l’Ajunta-
ment com un espai proper; vas començar impulsant 
l’Agenda 21, el butlletí municipal i anys més tard vas 
crear la regidoria de Participació Ciutadana. Per aca-
bar aquest petit resum de les moltes accions d’aquests 
anys com a alcalde, penso que has afavorit sempre la 

celebració d’esdeveniments i activitats perquè has de-
mostrat que per a tu el més important és el benestar 
de les persones.

Algunes d’aquestes no han estat decisions senzilles 
ni tampoc accions ràpides, però la teva determinació, 
perseverança i dedicació han fet que es poguessin ti-
rar endavant. Tampoc t’han aturat les circumstàncies 
adverses que t’has trobat: nevades, temporals, foc, el 
procés cap a la independència i la covid-19.

Però això no acaba aquí, seguim tenint un camí per re-
córrer amb propostes que junts hem decidit tirar en-
davant.

Fa dos anys, vas decidir que era el moment de deixar el 
càrrec d’alcalde i vas confiar en mi per agafar el relleu. 
M’has donat el temps que necessitava i m’has acompa-
nyat i ensenyat allò que saps; estic convençuda que ho 
continuaràs fent perquè ets una persona de paraula 
que té present els altres i els ajuda en allò que pot.

Per a mi és un honor emprendre aquest camí i m’ale-
gra poder-lo fer tan ben acompanyada. Crec que he 
après molt de tu i de la teva manera de fer. Hi ha una 
frase que tu has dit algunes vegades i que per a mi 
representa com d’honesta i entregada ha estat la teva 
etapa com a alcalde: “No soc alcalde sinó que faig d’al
calde.” Seguint el teu exemple, jo també la utilitzaré, 
esperant també donar continuïtat a aquesta manera 
de governar tan propera que has tingut. Ara, però, et 
tocarà canviar la frase per “No soc regidor sinó que faig 
de regidor”. Gràcies per tots aquests anys de dedicació..

L’alcaldessa 
Anna Iglesias Castelló

PLE DE RELLEU
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INGRESSOS

 • Capítol I. Despeses de personal  .......................................................................................................................................................................  89.406,36 €
 • Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis  ............................................................................................................................. 213.438,64 €
 • Capítol III. Despeses financeres  ............................................................................................................................................................................ 4.100,00 €
 • Capítol IV. Transferències corrents  .............................................................................................................................................................  24.500,00 €
 • Capítol V. Fons de contingència i imprevistos  ...................................................................................................................................... 4.055,00 €
 • Capítol VI. Inversions reals  ................................................................................................................................................................................  352.500,00 €
 • Capítol VII. Transferències de capital  .....................................................................................................................................................  100.000,00 €
 • Capítol VIII. Actius financers  ................................................................................................................................................................................................ 0,00 €
 • Capítol IX. Passius financers  ............................................................................................................................................................................... 22.000,00 €

 • Àrea 0. Deute públic  ........................................................................................................................................................................................................  26.100,00 €
 • Àrea 1. Serveis públics bàsics  ................................................................................................................................................................................ 318.710,84 €
 • Àrea 2. Protecció i promoció social  .................................................................................................................................................................  6.500,00 €
 • Àrea 3. Producció de béns públics preferents  .................................................................................................................................  82.500,00 €
 • Àrea 4. Actuacions econòmiques  .................................................................................................................................................................  215.500,00 €
 • Àrea 9. Actuacions generals  ................................................................................................................................................................................... 160.689,16 €

Total general de l’estat de despeses  .............................................................................................................................................. 810.000,00 €
      
Total de despeses ordinàries  ...................................................................................................................................................................  335.500,00 €
Total de despeses d’inversions  ...............................................................................................................................................................  474.500,00 €

DESPESES

 • Capítol I. Impostos directes  .................................................................................................................................................................................. 176.000,00 €
 • Capítol II. Impostos indirectes  ................................................................................................................................................................................ 9.500,00 €
 • Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos  ....................................................................................................................... 52.500,00 €
 • Capítol IV. Transferències corrents  ...........................................................................................................................................................  154.500,00 €
 • Capítol V. Ingressos patrimonials  ..................................................................................................................................................................... 13.000,00 €
 • Capítol VI. Alienació d’inversions reals  ....................................................................................................................................................... 61.000,00 €
 • Capítol VII. Transferències de capital  ....................................................................................................................................................  343.500,00 €
 • Capítol VIII. Actius financers  ................................................................................................................................................................................................ 0,00 €
 • Capítol IX. Passius financers  ............................................................................................................................................................................................... 0,00 €

Total general de l’estat d’ingressos  .................................................................................................................................................. 810.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris  ...........................................................................................................................................................................  405.500,00 €
Total d’ingressos d’inversions  .................................................................................................................................................................  404.500,00 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021
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ELECCIONS AL PARLAMENT

El diumenge 14 de febrer es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya. Es va haver de preparar tot un 
dispositiu de seguretat i la normativa Covid va deixar imatges pel record. A continuació us detallem els resultats 
d’aquestes eleccions:

Número d’electors segons el cens:  ..............................................................................................................................................................................................................................  203
Número de votants:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 151
Número de vots nuls:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................  3
Número de vots en blanc:  .............................................................................................................................................................................................................................................................  0

Candidatura Número de vots
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC) ............................................................................................................................................................................6
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) ...................................................................................................................................................................................................................4
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) .............................................................................................................................................................................................................31
Junts per Catalunya (JxCAT) ...............................................................................................................................................................................................................................................47
Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per GuanyaR (CUP-G) ......................................................................................................................................42
En Comú Podem – Podem en Comú (ECP-PEC) ................................................................................................................................................................................................6
Partido Popular / Partit Popular (PP) .............................................................................................................................................................................................................................. 3
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) .........................................................................................................................................................................................................6
Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) ........................................................................................................................................................................................................................0
VOX (VOX) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................0
Izquierda en Positivo (IZQP) ......................................................................................................................................................................................................................................................0
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) .......................................................................................................................................................................0
Unión Europea de Pensionistas (UEP) ...........................................................................................................................................................................................................................0
Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC) ..................................................................................................................................................... 1
Per Un Món Més Just (PUM+J) .............................................................................................................................................................................................................................................0
Alianza por el Comercio y la Vivienda (ALIANZA C V) .................................................................................................................................................................................0
Front Nacional de Catalunya (FNC) ................................................................................................................................................................................................................................... 2
Recortes Cero-Grupo Verde-Municipalistes (RECORTES CERO-GV-M) ....................................................................................................................................0
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OBRES DIVERSES

HA ARRIBAT LA FIBRA ÒPTICA

Després de més d’un any treballant conjuntament amb 
l’empresa Goufone, el passat mes d’abril va entrar en 
funcionament el primer punt d’accés de fibra òptica al 
municipi. 

Va ser l’ordinador que hi ha el punt de lectura del CIR 
qui va inaugurar la nova xarxa de telecomunicacions el 
passat 8 d’abril; a partir d’aquest dia els veïns i veïnes 
de les cases del poble de Madremanya i Millàs ja tenen 
accés a la fibra òptica.

El veïnats del Mas Ripoll, Mas Torrent i algunes cases 
aïllades van haver d’esperar-se fins a finals de juny, ja 
que s’estava pendent de realitzar l’obra civil de cana-
lització. En aquestes zones hi ha moltes cases que mai 
han tingut telèfon tradicional; és a dir, no hi havia pals 
per poder desplegar-hi la fibra. La solució va ser fer un 
projecte de canalització que constava de 4 zones d’ac-
tuació : els dos veïnats, algunes cases aïllades de Millàs 
i la part del nucli de Madremanya. Aquesta última zona 
del nucli del poble contempla la pujada que va des de la 
carretera GIV-6701, de la Diputació, fins a can Romescu 
i així poder connectar en un futur amb la xarxa de fibra 
òptica que ve de Monells i que passa pel cantó del nou 
carril bici. Aquesta connexió s’acabarà quan es finalitzin 
les obres de la carretera. També, amb visió de futur, es 
va prolongar la canalització de fibra fins al cementiri tot 
passant per la minideixallaria.

La durada de les obres va ser d’un mes i mig aproxima-
dament i es van poder executar sense grans molèsties 
als veïns, més enllà de la fressa de les màquines i algun 
tall intermitent de la viabilitat. 

Aquest projecte ha tingut un cost de 90.960,67€ iva in-
clòs i ha estat subvencionat pel Pla Únic d’Obres i Ser-
veis 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya, anua-
litat 2021: són quasi 3,5 km d’una microrasa a 30 cm 
de profunditat, que conté un tritub específic per a te-
lecomunicacions, protegida per formigó en tot el seu 
recorregut per camins de titularitat municipal fins a les 
arquetes principals i des on es deriva un tub coarrugat 
fins al costat del camí; punt a partir del qual els propie-
taris interessats han pogut prolongar a nivell particular 
la canalització fins a casa seva.
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XARXA WIFI4EU

La Comunitat Europea va engegar la iniciativa WiFi4EU 
per promoure el lliure accés dels ciutadans a la connec-
tivitat wifi en espais públics. 

Madremanya ja ho va sol·licitar a la primera convocatò-
ria però no va ser fins a la segona que ens van adjudicar 
el bonus de 15.000€ que ens ha permès aquest any fer 
la instal·lació del wifi gratuït a dos àrees: la primera al 
voltant de l’Ajuntament, plaça Major inclosa fins al da-
vant de l’església; i l’altra zona, que també disposa de 
cobertura wifi, és al davant del CIR amb la seva zona 
verda fins al pavelló i tot l’interior de l’equipament.

És un servei per facilitar l’accés a internet però amb li-
mitacions de connexió tant en el temps com en la quan-
titat de dades que vols descarregar. Un usuari normal 
pot navegar i mirar el correu sobradament però no està 
pensat per gaudir de pel·lícules o de connexions per a 
descàrregues d’arxius de molts megabytes. 

Al municipi no li ha representat cap cost addicional a la 
subvenció tot i que des de l’Ajuntament estem obligats 
a contractar i mantenir la connexió d’internet amb una 
velocitat mínima de 30Mb.
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OBRES DIVERSES

CARRETERA GIV-6701  
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Aquest últim any la Diputació ha condicionat la se-
gona fase de la carretera cap a Monells. Cal dir que 
no estem del tot contents de com ha executat l’obra 
l’empresa adjudicatària i així li vam traslladar al 
President de la Diputació i al Diputat de Xarxa Viària 
en la visita que ens van fer el mes de juny passat al 
municipi. 

També els hem fet arribar un document on expo-
sem les mancances i millores a fer, ja que creiem que 
aquestes obres no s’han executat segons el projecte 
aprovat l’any 2019.

El President va agafar el compromís de millorar tot el 
que calgui per tal que quedi una carretera segura i un 
carril de passeig amb òptimes condicions per a les pro-
peres dècades. 

Durant aquesta visita de la Diputació, a més a més, es va 
poder observar in situ la perillositat que representa el 
creuament d’accés al poble direcció a la Pera, amb múl-
tiples factors que posen en perill a les persones que hi 
circulen a peu o amb vehicle: la velocitat dels cotxes, el 
canvi de rasant, accessos a diferents camins del veïnat 
del Mas Ripoll, parada de bus.... També li vam exposar 
que hi ha una demanda de més de quaranta veïns que 
exigeixen una solució segura i definitiva. El compromís 
va ser que abans de finals d’any ens proposaran la mi-
llora de l’últim tram amb el creuament i que s’executaria 
l’obra dins d’aquesta legislatura. 

Per una altra banda s’està treballant conjuntament amb 
Vies Verdes i el Consorci de les Gavarres per donar con-
tinuïtat al carril bici fins a Bordils, amb l’objectiu final d’en-
llaçar Girona amb Palafrugell, per tal de facilitar una via 
de comunicació entre poblacions pel dia a dia, afegit a la 
funcionalitat turística que tenen aquestes vies.
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HABITATGE

Som coneixedors, i també així ha quedat palès, que un 
dels problemes del poble és l’accés a l’habitatge. Per 
aquest motiu, com a ajuntament vam demanar una sub-
venció a la Diputació per fer un estudi sobre la demanda 
i l’oferta d’habitatge al municipi amb la finalitat d’aportar 
línies de treball que puguin ajudar a millorar l’accés a 
l’habitatge al poble.

Al mes de novembre vam compartir 3 enquestes sobre 
3 perfils que podien representar les persones que de-
manen habitatge (que actualment viuen al poble o que 
encara no hi viuen però els agradaria viure-hi) i les per-
sones propietàries (tant d’una propietat buida com d’un 
terreny no urbanitzat).

Actualment ens trobem en la fase de recollida i anàli-
si de dades de les enquestes que es van demanar. El 
dissabte 15 de gener a les 17:00 hores es farà una 
trobada participativa per donar a conèixer els resultats 
de l’estudi.

SUBHASTA PÚBLICA

Una de les mesures que ja es preveia l’any passat era 
treure a subhasta pública la finca resultant número 6 
del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació nú-
mero 1 “Les Gavarres”, però malauradament degut a 
dificultats administratives no s’ha pogut registrar fins 
al novembre del 2021, moment en el qual s’han publicat 
les bases.

Des de l’ajuntament hem hagut de crear un Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge amb les propietats de què 
es disposa actualment per poder registrar les finques i 
després fer la subhasta.

Les bases estan elaborades pensant en quin és el model 
d’habitatge que es busca: un habitatge per oferir solu-
cions a persones que viuen al poble o que hi volen venir 
a viure, que sigui de primera residència i a un preu ra-
onable.

Hem obert el termini de la subhasta i cap a finals d’any 
en sabrem el resultat.
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TURISME

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

Arran de la feina feta per Marina Saenz de Pablo du-
rant tot l’últim any i vist el resultat del seu reportatge 
fotogràfic, des de l’ajuntament vam decidir que podem 
muntar una exposició al CIR. Recentment vam adquirir 
unes guies pels passadissos i l’opció de revelar una se-
lecció de fotos amb uns marcs que hem comprat ens 
dona l’oportunitat de mostrar aquesta feina. És una 
meravella poder captar el poble i descobrir racons o 
plans a través de les seves fotografies i una manera 
d’immortalitzar el poble en el moment actual i poder-lo 
gaudir en un futur.

En total s’han disposat uns 21 metres de guies si afegim 
la zona del bar-restaurant i de les aproximadament 975 
fotos realitzades, hem escollit 26 fotos per aquesta ex-
posició. Altres de les fotos fetes aniran publicant-se a 
cartells, planes del web o altres materials de difusió que 
es faci des de l’ajuntament. Una petita representació 
d’això és la contraportada d’aquest butlletí amb quatre 
instantànies de les quatre estacions de l’any.

Us volem convidar, doncs, a apropar-vos a fer una visita 
a aquesta exposició que esperem que doni pas a altres 
més. Els marcs quedaran en dipòsit de l’ajuntament i es 
poden demanar d’utilitzar com a mostra del vostre tre-
ball per exposar al CIR. Contacteu amb nosaltres!

PLAFÓ INFORMATIU A l’ESGLESIA

L’església és un monument de valor tant pels habitants 
de Madremanya com per les persones que ens venen 
a visitar. Per aquest motiu, tenim la intenció de col·locar 
un plafó amb una breu explicació sobre l’església i amb 
un codi QR que pugui enllaçar a la web municipal per si 
es vol seguir complementant la informació.

Actualment, però estem s’està recollint informació per 
elaborar el text. Així que el tinguem, procedirem al dis-
seny i a la col·locació.

Aquestes dues accions s’han finançat en concepte del 
Fons per al Foment del Turisme (FTT).
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VISITES GUIADES

Juntament amb l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal 
s’organitzen visites guiades al nostre municipi. Aquest 
any i sota el lema “Madremanya, un poble de conte” han 
estat 3 visites, durant els dies 5 de juny, el 16 d’octubre i 
el 13 de novembre. 

Amb l’ajuda de l’Associació de Guies de Girona, els vi-
sitants coneixen el municipi i l’entorn, on també visiten 
diversos llocs d’interès com ara l’església. Unes visites 
recomanables 100%, un passeig amb una mica de cultu-
ra per a gaudir del nostre estimat municipi.

Podeu trobar més informació sobre aquestes visites al nos-
tre i altres municipis al lloc web: www.turismegirones.cat
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MEDI AMBIENT

Durant aquest any, s’ha augmentat la freqüència de re-
collida de deixalles als diferents punts del municipi per 
tal de millorar aquest servei. Per facilitar l’accés dels ca-
mions en el moment de fer la recollida, s’han pintat línies 
grogues a la carretera.

Pel que fa a la minideixalleria, s’hi ha instal·lat un conteni-
dor nou d’oli vegetal, a part del de l’oli de motor o mineral. 
Aprofitem per recordar que tots els olis que s’hi aboquin 
han d’anar en ampolles de plàstic o de vidre ben tapades.

Per afavorir la millora del reciclatge, l’ordre i la netedat 
de la minideixalleria, disposem d’un operari els dimarts 
i els dijous de 13:00 a 15:00 hores. Així mateix, si cal, pot 
aclarir dubtes sobre la classificació de les deixalles per 
facilitar el triatge posterior.

Estem pendents de la resolució definitiva d’una subven-
ció que hem sol·licitat per canviar el lector de targetes i 
poder donar una targeta a cada llar per millorar l’accés 
així com altres petites millores.

Finalment, volem fer una crida a intentar mantenir 
neta la deixalleria. Procurem dipositar les deixalles 

dins dels contenidors que els pertoca perquè la re-
collida sigui més eficaç i evitem una despesa inneces-
sària. Amb la col·laboració de cada usuari farem una 
gestió millor!

Enguany, no hem pogut reprendre la iniciativa de Let’s 
Clean Up Europe. Aquesta acció és comuna a tot Europa 
i serveix per conscienciar sobre la quantitat de residus 
que llencem de forma incontrolada a la natura i pro-
moure accions de sensibilització a través de la recollida 
d’aquests residus abocats.

En canvi, sí que hem participat en la campanya  
#UnÁrbolPorEuropa. A través d’una petita gimcana vam 
descobrir la importància de pensar quin tipus de vege-
tació hauríem de plantar per fomentar un desenvolu-
pament sostenible, i finalment vam plantar una morera 
de forma col·lectiva al costat del parc de salut. Esperem 
que aquesta serveixi com a recordatori per a tots i totes 
de la importància de cuidar el planeta.

Com hem anat informant en butlletins anteriors, pròxi-
mament hi ha la intenció d’instaurar el sistema de re-
collida selectiva Porta a Porta, ja que pensem que serà 
un pas endavant en la gestió dels residus més eficient i 
que ajudarà a augmentar el percentatge de reciclatge. 
A més, ens permet acostar-nos als paràmetres marcats 
en el PAESC, l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible..
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El 1965, a la columna de Cierzo (pseudònim de María 
Alonso a Los Sitios) titulada «Madremanya» s’hi podia 
llegir:

«Llegados al final del pueblo (Bordils) tuerza a la derecha. 
Seis o siete kilómetros más de camino y al final de ellos, 
Madremanya. Antes habrá usted pasado por Sant Martí 
Vell. Madremanya está en lo alto de un cerro, la fábrica de 
su iglesia se alza por encima de él, mostrando al visitante 
las cicatrices de sucesivas obras. La calleja por la que nos 
adentramos se diría vacía. Claro que es hora próxima a las 
dos de la tarde y que las familias deben estar a la mesa. Pero 
no; que no se oye salir del interior de las casas ni el más leve 
ruido ni la risa de un pequeño, ni el llanto de otro, ni el voza
rrón del padre, de cualquier padre, riñendo a sus retoños o 
gritándole a su mujer. Habrá que volver después, cuando la 
hora sea propicia. Y volvemos. Son las tres. En la plaza de la 
iglesia o “de las Casas Consistoriales”, una mujer toma el sol.

—Sí; están vacías. Es que son los vecinos que las utilizan 
como almacén de comida para el ganado. La mujer ya no 
es una, sino dos; y tres. Charlamos amistosamente sobre el 
presente, el pasado y el porvenir del pueblo.

—No, no tenemos luz, todavía. Y aunque se decía que la iban 
a instalar en breve, no sé; hoy estaban diciendo los hombres 

que si antes habrá que tender la línea nada menos que hasta 
Begur. El acento de la mujer suena a esperanza frustrada.

—Encara no el veurem —tercia otra.

Madremanya tiene teléfono. Se instaló hace un año, apro
ximadamente. “Antes era terrible. Si tenías un apuro de sa
lud, habías de correr a Bordils. Ahora, cuando menos, echas 
mano del teléfono y...»

María Alonso, que era una de les periodistes impor-
tants en temps del franquisme, va escriure la columna 
d’opinió cinc anys després que Miquel Marquès hagués 
pogut dir que no a Valerià Simón, que era el respon-
sable provincial de la Cambra Sindical Agrària, i, su-
perant els obstacles posats per la Falange i l’Església, 
es convertís en alcalde de Madremanya, substituint 
Joaquim Bisbe. Va accedir al poder el 22 d’octubre del 
1960, quan aquest era un poble perdut al mig de les 
Gavarres al qual només es podia accedir per una car-
retera asfaltada que l’unia amb Girona i quan el camí 
per anar a la Bisbal, la ciutat per la qual es decantaven 
els seus habitants quan anaven a mercat, era una pista 
de terra. Tampoc hi havia electricitat, ni clavegueram, 
ni telèfon. En definitiva, era un indret paralitzat en el 
segle XIX.

LES DARRERES QUATRE ALCALDIES DE MADREMANYA

Visita del president de la Diputació Joan Llober per inaugurar l’arribada del telèfon i la llum. 1967 / Narcís Sans / CDRI
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En seixanta anys, Madremanya ha superat dos segles 
i camina cap a la modernitat. Perquè ens ho expliquin, 
hem convocat en Miquel Marquès, en Josep Enrich, 
l’Albert Peracaula i l’Anna Iglesias, els quatre alcaldes 
del poble, que han viscut el franquisme, la transició, la 
democràcia, el procés i l’actualitat. És un dissabte de tar-
dor en què es respira vitalitat, i els hem reunit al voltant 
d’una taula del Centre Intergeneracional. A pocs me-
tres es poden veure vailets que fan cabrioles saltant o 
rossolant entre els aparells del parc infantil; a les taules 
del costat ens acompanyen els ciclistes que esmorzen 
de cullera i forquilla; els veïns aprofiten el solet, i també 
els visitants, que han descobert que aquest és un espai 
sense pressa on gaudir del «dolce fare niente». La con-
versa distesa i carregada d’humor ha repassat les últi-
mes sis dècades. Miquel Marquès diu: «Jo feia d’alcalde 
però, alhora, havia de treballar. Cada dia m’aixecava a les sis 
matí a munyir les vaques i després anava a Girona a buscar 
el camió amb què repartia bombones de butà. Feia tres o 
quatre viatges i a les dues tornava a casa a dinar. Després, 
una mica de migdiada i cap a l’hort. Per això dic que quan em 
van proposar fer d’alcalde no ho vaig veure gaire clar.» Les 
ordres del governador civil, Josep Maria Pagès, van ser 
determinants: era l’escollit de la terna presentada i, com 
diu en Miquel, «si deies que no volies ser alcalde et contes
taven que tenien una cel·la reservada a la presó». I així el 
nostre home es va veure immers en el foc creuat entre 
les seves obligacions amb els veïns i les pressions dels 
falangistes, que li exigien que s’afiliés al partit. Ell, però, 
tenia una altra idea, volia treure el poble del segle XIX i 
fer-lo avançar fins al XX, i va entendre que no tenia altra 
sortida que exercir la diplomàcia i mantenir les relaci-
ons amb les autoritats del moment. «A vint quilòmetres 
de Girona, no arribava l’electricitat, les cases encara ana
ven amb carbur o amb Petromax; calia trencar l’isolament 
i avançar cap als nous temps, a més d’aturar el procés de 
despoblació, augmentar la qualitat de vida –no hi havia telè
fon, ni llum, ni xarxa d’aigua potable, ni clavegueram–, i allò 
va suposar que, tot i que inicialment visqués desinteressat 
de la política, un cop acceptat el repte, no tingués altra sor
tida que anar a trobar els que manaven.» No li va mancar 
ni entusiasme ni determinació, no li van tremolar les ca-
mes per anar a veure els responsables de la Diputació 
i altres institucions supramunicipals per començar una 
revolució silenciosa que ha arribat fins avui. Marquès re-

corda que el primer pressupost de l’Ajuntament va ser 
de 30.000 pessetes, però també que si va poder tirar 
endavant les reformes va ser perquè la gent de Madre-
manya va entendre que s’havia acabat una època, que 
ja no es podia viure del camp o del bosc, que calia aturar 
l’èxode dels joves que marxaven a guanyar-se la vida a 
la Bisbal amb la ceràmica o a Girona amb les fàbriques 
i ja no tornaven, i va centrar tots els esforços a fer arri-
bar la llum. Superant la desconfiança d’alguns veïns que 
el veien com un jove sense massa enteniment, el 1962 
una subvenció de la Diputació i un pagament de l’Ajun-
tament de 50.000 pessetes (302 euros) van portar el 
telèfon. La primera central, de sis abonats, va funcionar 
a ca la Gracieta. Després van caldre tres anys de nego-
ciacions, de remoure cel i terra, posar-se en mans de 
la Diputació i arribar a un acord amb els propietaris de 
l’Elèctrica de Jafre, «el Sr. Thió», per fer arribar l’electri-
citat. Malgrat que hi havia un generador que servia per 
il·luminar algunes cases, les primeres bombetes alimen-
tades per la xarxa es van encendre el 18 de març del 
1967. Abans, però, segons reconeix l’antic alcalde, «vam 
negociar amb la Diputació perquè fes tota la trama, o sigui 
posés els pals i tirés els fils. Portar l’electricitat va costar a 
l’Ajuntament 2.100.000 pessetes (12.500 euros), que avui 
poden semblar una minúcia però per aquell temps era una 
picossada. La llum arribava amb alta tensió des de la Pera 
fins als transformadors, després l’haguérem de repartir a to
tes les cases. Cada veí va pagar sis mil pessetes i, segons el 

LES DARRERES QUATRE ALCALDIES DE MADREMANYA
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padró de la propietat, ho van gravar amb un u o un dos per 
cent, i als que van demanar força els va pujar una mica més». 
L’últim transformador es va posar a la casa de l’alcalde i 
Madremanya va fer un pas de gegant. No s’esperaven la 
reacció del mossèn, que es va negar a finançar la instal-
lació de l’església perquè deia que el temple era del po-
ble, la qual cosa negava el Bisbat. El resultat final va ser 
que el poble va fer un gran pas endavant que va aturar 
la despoblació. Amb tot, i segons recorden Miquel Mar-
quès i Josep Enrich, van haver d’esperar 17 anys perquè 
arribés la xarxa d’aigua potable.

Hauríem de tornar enrere, mort el dictador, als dies de 
les primeres eleccions municipals guanyades pels inde-
pendents per Convergència, o sigui els de tota la vida. 
L’Ajuntament, format per Miquel Marquès, Lluís Casano-
vas, Josep Cruset, Josep Enrich i Martí Vidal, va decidir 
aprofitar el nou estatus per afrontar una obra magna 
com era la del clavegueram. La sensació era que s’ana-
va amunt, que es pujava una escala imaginària aguan-
tada per un grup de joves entre els quals hi havia la Júlia 
i la Isabel Castelló, que amb altres companys van revita-
litzar la comissió de festes i van muntar la primera Mar-
xa de Tardor de Madremanya, iniciativa que va tenir un 
èxit fulgurant. L’arribada de Francesc Carbonell i Pilar 
Vinyet, dos creadors vinguts de Girona amb la voluntat 
de guanyar un nou món, que van convertir una antiga 
masia en un centre cultural conegut com el taller de Mi-

llars, on entre altres hi van exposar Vicenç Huedo, Lluís 
Bosch Martí, Joan Descarga, Mercè Riba, Francesc Bor-
das i José Luis Castaño, va portar un cert trasbals a les 
velles estructures i més quan els nouvinguts van decidir 
presentar candidatura al consistori en les eleccions del 
1983. El vot, que va quedar repartit –tres per a CiU (Mi-
quel Marquès, Martí Vidal i Lluís Casanovas) i dos per 
als independents (Jaume Vidal i Francesc Carbonell)–, 
deixava fora del poder Josep Enrich, un home fonamen-
tal en aquesta etapa de consolidació democràtica a qui 
Marquès havia encarregat una feina complicada com 
era tirar endavant, la portada de l’aigua potable i el pro-
jecte de sanejament.

El 23 de maig es va celebrar la primera festa d’Home-
natge a la Gent Gran, una diada entranyable que anun-
ciava que s’estava a punt d’aconseguir la finalització 
d’una obra que, plantejada el 1977 i modificada dos cops, 
es va acabar el 1984, després que fos inclosa en el Pla 
d’Obres i Serveis de la Generalitat. «Aquesta és una terra 
seca, l’aigua era escassa, a les cases s’estalviava, n’hi havia 
algunes que tenien un pou a l’interior i en podien beure. Tam
bé hi havia un pou a la plaça; si no, s’havia d’anar a buscar 
amb el bocoi a la riera on les dones rentaven la roba», asse-
gura Josep Enrich. Regidor des del 1979, amb el parèn-
tesi de principi dels vuitanta, aquest antic empleat de 
banca recorda que aquell any el pressupost de l’Ajun-
tament era de 300.000 pessetes (1.800 euros), i explica 

Homenatge a Miquel Marquès. 1985 / Carles Sans / CDRI
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que portar l’aigua no va ser fàcil, ja que per aconseguir 
els crèdits els cinc responsables del consistori hague-
ren d’anar a trobar l’Arcadi Calzada a la Diputació i no va 
ser fins després d’un llarg estira-i-arronsa i d’assegurar 
al president de la institució que una part la pagarien els 
veïns –van demanar 60.000 pessetes a cada casa–, que 
el projecte va poder entrar al Pla d’Obres i Serveis de 
la Generalitat. L’Albert Peracaula recorda que quan era 
petit a casa seva anaven amb l’aigua de la cisterna: «Nor
malment, quan obries l’aixeta, primer l’aigua sortia d’un color 
marronós i després, quan ja era clara, te la podies beure. A 
vegades –puntualitza– et trobaves que al got hi havia vida, 
uns cucs vermells que hi nedaven, i era llavors quan el pare 
posava al dipòsit un pot de lleixiu i tot estava arreglat.» «Era 
molt complicat; és per això que podem dir que quan va arri
bar l’aigua potable –encara que en algun veïnat, per exemple 
Bevià, hi va haver veïns que no van voler pagar la derrama i 
avui encara no tenen ni aigua ni clavegueram–, es va fer un 
gran pas cap a la modernitat.»

Les excavadores de Serra Camós van obrir els carrers 
centenaris, van generar trasbals i més d’una enrabiada, 
però de mica en mica es van anar posant les canonades 
i es va portar nova vida a les llars. Segons recollia el Diari 
de Girona el 24 de maig del 1984: «L’aigua s’agafa de la xarxa 
de distribució de Monells i, mitjançant un grup de bombament, 
és elevada al dipòsit d’emmagatzemament i distribució situat 
a la zona de Can Vila, i, des d’allà, mitjançant pressió natural, 
és distribuïda a la població de Madremanya. La canonada 
d’impulsió que porta l’aigua des del bombament fins al dipò
sit té 3.600 metres de longitud amb 140 metres de desnivell. 
El dipòsit té una capacitat de 170.000 litres. Segons les dades 
presentades, la xarxa de Madremanya tenia 3.200 metres 
de longitud i la de Millàs, 4.370 metres. El cost total de l’obra 
va pujar a 25.296.000 pessetes (151.648 euros), de les quals 
l’Ajuntament va aportarne 12.648.300 (76.057 euros) de fons 
propis, i la resta, 12.648.300 pessetes (76.057 euros), van ser 
aportacions del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat.» El dia 
de la inauguració, el 19 de maig del 1984, hi va ser present 
l’aleshores delegat de la Generalitat, Xavier Soy; es van 
fer discursos i ballar sardanes.

El 10 d’octubre del 1983 havia arribat Javier Campos Vi-
dal, un metge inicialment poc amant del fet rural que 
es va fer càrrec de quatre municipis: Bordils, Juià, Sant 

Martí Vell i Madremanya. «El primer que vaig fer –va de-
clarar en una entrevista que li van fer per a aquest but-
lletí– va ser conèixer un indret que em va semblar agrest, 
però després vaig entendre que aquí hi havia una idiosincrà
sia particular i, ara que fa tants anys que hi visc i el conec, 
puc dir que aquesta és una zona que enamora.» Lentament 
es trencava l’aïllament, el poble va acollir unes jornades 
agràries organitzades pel consistori i la Diputació, es va 
entendrir amb la recerca del nen autista Francesc Xavi-
er Catalayud, que es va trobar sa i estalvi, i va solucionar 
un altre problema infraestructural amb l’engegada de la 
depuradora d’aigües residuals, una obra que va super-
visar la Universitat Politècnica de Girona i que va ser la 
primera de Catalunya de plantejar un sistema de petits 
estanys d’estabilització en què l’acció conjunta d’aigües i 
bacteris faciliten l’eliminació de residus orgànics.

L’any 1989, Miquel Marquès va tornar a guanyar les 
eleccions. Es va convertir en un dels alcaldes amb més 
antiguitat de l’Estat. El 1995 ja feia tres anys que busca-
va qui el substituís en el càrrec, però no va trobar nin-
gú i va tornar a encapçalar una llista integrada pel seu 
germà, Àngel Marquès (que va morir de malaltia el 9 
de juliol d’aquell any), Josep Enrich Almar, Lluís Vinyes 
i Jordi Hipòlit Ferrer, que van continuar treballant amb 
força i determinació. Es van millorar les carreteres, en 
especial la que uneix Madremanya amb Millars i la Bis-
bal, i els veïns, que ja li havien organitzat una festa sor-
presa quan va complir els vint-i-cinc anys de mandat, el 
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van homenatjar el 2003, quan es va jubilar. Les elecci-
ons del 2003 les va tornar a guanyar Convergència, que 
va treure cinc regidors: Josep Enrich –va ser nomenat 
alcalde i va anunciar una política de continuïtat–, Jordi 
Hipòlit, Lluís Viñas, Narcís Marquès i Albert Peracaula 
i Boschsacoma, que es presentava per primer cop. Si 
la gestió anterior es va centrar en treure el poble de 
la prostració, ara calia ressituar-lo a la comarca, i així 
ho contava el consistori: «Després de fer una mena de re
ferèndum en què es va preguntar quina destinació es volia 
donar als diners que havien sobrat de la derrama de la por
tada de l’aigua i el clavegueram, l’any 1985 –la primera opció 
era tornarlos als particulars, la segona, revertirlos en mi
llores per al poble, que és la que va guanyar–, es van poder 
impulsar millores com la recollida d’escombraries, redactar 
el projecte de reforma de la casa consistorial, restaurar l’es
glésia que estava semiarruïnada i tenia importants falles a 
la teulada i l’absis, el poble va créixer demogràficament –el 
2005 van néixer cinc criatures– i es va iniciar el trasllat del 
cementiri, una obra que s’ha allargat tres legislatures, i no es 
va beneir fins el 21 de novembre del 2010, quan Peracaula 
ja era alcalde; a partir d’aquesta data es van començar els 
trasllats i es van millorar els camins veïnals.»

En les eleccions del 2007 i després de molt de temps, 
a Madremanya es van presentar dues llistes electorals. 
Albert Peracaula, que encapçalava la llista d’indepen-
dents, va derrotar Convergència i va ser proclamat 
alcalde, consolidant el camí que portava a la transició 

entre els dos segles. El consistori, integrat per Júlia Cas-
telló, Jaume Vidal, Josep Enrich i Anna Maria Boix, arri-
bava amb una aposta clara per la regeneració, i així, si 
el poble havia perdut una botiga emblemàtica com can 
Genís i molts joves es trobaven que la manca d’habitat-
ges els feia marxar, l’equip de govern dels independents 
ja portaven mig programa fet després que el 2005 se 
celebrés una assemblea en la qual hi va participar un 
terç de la població i on es van platejar les prioritats. 
«Quan vam arribar a l’ajuntament – assegura l’Albert–, ens 
vam trobar que les primeres necessitats estaven cobertes i 
vam decidir que era l’hora de dedicarnos a millorar la rela
ció entre les persones i donar alternatives a la comunitat.» 
Amb Júlia Castelló com a tinent d’alcalde, que és qui va 
pronunciar la frase: «Vam fer camí per intentar canviar el 
tarannà del poble. Volíem obrir l’Ajuntament a tothom... La 
vam encertar perquè quan vam intentar tirar endavant una 
iniciativa mai ningú s’hi va posar en contra. Hem organitzat la 
Fira de les Llegendes, fet tallers de memòria, el parc de salut, 
els itineraris saludables, vam fer mediació en la problemàti
ca entre famílies, vam intentar posar ordre en el tema dels 
gossos... Crec que vam ferho bé, i l’aposta va donar fruits, 
perquè famílies de fora s’hi van establir i els nouvinguts es 
van anar implicant com uns madremanyencs més.»

Sense renegar del passat que havia portat el poble al 
segle XX, ara es tractava de caminar, amb garanties, cap 
al segle XXI, i el nou equip de govern va donar resposta 
a una de les demandes del procés de participació: «Que 

Obres cementiri nou (novembre del 2005) / Eudald Picas / Arxiu El Puntavui
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hi hagués un espai on la gent es pogués trobar –assegura 
Peracaula–, un espai per fer activitats, on essent com som 
una comunitat petita tothom s’hi sentís còmodament. I va 
ser així com, aprofitant les normes subsidiàries aprovades 
el 2002, vam decidir fer una zona d’equipaments on s’aglu
tinessin els serveis.» El 2007 es va elaborar el projecte. 
L’arquitecta, Sandra Fernández, va declarar que a l’ho-
ra de platejar-lo l’havia pensat com un diàleg entre dos 
conceptes constructius diferents, un de domèstic i més 
tradicional, on se situarien els serveis com el dispensari, 
les sales o les aules, i un altre de més modern amb els 
espais més públics, com el bar restaurant, aixecat amb 
materials més moderns, amb parets vidriades, ferro, et-
cètera. L’obra, que es va incloure en el Pla d’Obres i Ser-
veis 2008-2012, en l’anualitat 2011, va comptar amb les 
aportacions de la Generalitat, que pujava a 664.655,61 
euros; de la Diputació, 110.000 euros, i de l’Ajuntament, 
52.960,50 euros, fins a un total de 827.616,11 euros. Des-
prés de nou anys de lluita es va acabar el 2016, es va 
batejar com a Centre Intergeneracional Rural (CIR) i 
s’ha convertit en un dels grans actius del municipi, ja 
que, com assegura Peracaula, «es va pensar com un espai 
integral en què tant es concentren els serveis –inclou una 
petita botiga, un bar, dues sales polivalents que serveixen de 
biblioteca o per ferhi actes, un consultori mèdic i una zona 
verda al davant– com transversal i unificador», ja que des 
de la seva obertura ha tingut un paper important en la 
relació entre gent de diferents edats, sexes i condicions 

que viuen, estiuegen o simplement hi estan de pas, i el 
punt de trobada que fomenta la col·laboració entre tots 
els veïns, la sinergia de grans i joves, i de l’entorn, un 
marc rural bastit d’anys d’història, de natura i de paisat-
ge. «Es tractava de donar una empenta, d’anar endavant.» 
Anna Iglesias ho ratifica: «Ara que hem fet el pla estratègic, 
es pot confirmar que aquí troben acolliment totes les enti
tats, que són les que dinamitzen el poble i fan que el carrer 
estigui viu.»

Després del telèfon, la llum, l’aigua i el clavegueram, i 
d’intentar buscar solució a la manca d’habitatge asse-
quible que assenti la població, Madremanya ha hagut 
de lluitar una darrera batalla, era el preu que havia de 
pagar per entrar a la modernitat. A les grans operado-
res no els resultava rendible posar fibra òptica ni do-
nar cobertura de telefonia mòbil a una comunitat que 
consideraven massa petita i aïllada; els anaven donant 
allargues i el consistori no va tenir cap altra sortida que 
buscar solucions desesperades: «La Generalitat té molt 
bones intencions –assegura Peracaula– però no té diners 
i vam decidir que, com a ajuntament, aniríem a Madrid, al 
ministerio, a demanar una antena de comunicacions per 
al nostre poble. Va resultar que érem un dels tres únics 
municipis de Catalunya que havíem fet la petició. Després 
d’algunes trucades i complicacions, que vam tenir tant amb 
el ministeri com amb una companyia particular, finalment 
vam aconseguir el servei pel poble.» 

LES DARRERES QUATRE ALCALDIES DE MADREMANYA

Excavacions darrera l’ajuntament / 
Laura Portal / Arxiu El Puntavui
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L’1 d’octubre del 2017, Madremanya va participar en mas-
sa en el referèndum d’autodeterminació. Es va viure una 
epopeia per amagar les urnes a la Guàrdia Civil i una 
odissea per solucionar els problemes sorgits amb in-
ternet. En previsió que tanquessin la connexió de l’ajun-
tament, calia buscar noves sortides, i així, si al poble hi 
havia tres proveïdors, es va escollir un de petit perquè 
tenia menys possibilitats de ser intervingut. El respon-
sable estava al cas de tot plegat i va fer un bypass per-
què la connexió sortís a través de Suïssa i no del seu 
node. Tot el poble els va ajudar. «A la nit, i preveient que 
hauríem de triar entre diferents opcions, vam buscar veïns 
que estiguessin a prop del col·legi electoral que tinguessin 
bona connexió, i vam tirar cables pels teulats.» Una jornada 
particular.

La revitalització de les associacions, l’eterna reforma de 
la carretera «Encara queda arreglar l’entrada a Madrema
nya, que em tocarà a mi», assegura Anna Iglesias–, els 
motius perquè Madremanya és del Gironès i no del Baix 
Empordà, van centrar la conversa fins que la nova al-
caldessa –va agafar la vara a principis de juliol– explica 
per què va decidir fer-se responsable de l’Ajuntament, i 
entre les feines que li queden per fer esmenta l’acaba-
ment del carril bici entre Madremanya i Monells: «És una 
proposta de futur, i fins a Sant Martí s’hi està treballant, per
què és part d’un projecte molt més extens com és fer una via 
verda que uneixi tots els pobles de Girona fins a Palafrugell.» 

Tant l’Albert com l’Anna tenen una espina clavada: «No 
hi ha res que em sàpiga més greu que veure gent jove que 
es voldria quedar a viure aquí i no pot. És per això que una 
de les prioritats de l’Ajuntament serà lluitar contra lleis que 
considerem nefastes i hipotequen l’assentament de noves 
famílies; per exemple, no deixen construir cases noves quan 
els fills se’n volen fer una al costat de la dels pares.» L’An-
na reconeix per què es va fer alcaldessa: «Jo, com els 
tres últims alcaldes, ja era regidora», i considera que el seu 
mandat seguirà les indicacions marcades pel pla local 
participatiu que ara es tira endavant. «Un pla en què han 
sortit des de buscar solucions als temes d’habitatge per tro
bar noves famílies que es vulguin empadronar i promoure 
que la gent es pugui quedar a viure al poble, la sostenibilitat 
energètica, la conservació de l’entorn, la continuació de la 
dinamització de les associacions, decidir què es farà amb el 
cementiri vell o buscar una nova utilitat a la sala.» 

Dues hores i un quart després de començar la conversa, 
hem arribat a la conclusió que tres alcaldes han portat 
un canvi copernicà a Madremanya i han deixat en mans 
d’una alcaldessa –per cert, una dels edils més joves de 
la seva història– un futur que es presenta carregat de 
projectes i realitats. Tothom sap que el poble continuarà 
creixent i avançant.

Obres a la variant de Sant Martí Vell / 
Dani Vilà / Arxiu El Puntavui
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DE CAMPOS A GÓMEZ, NOU METGE A MADREMANYA

Aquesta és una història de metges. El primer, Javier 
Campos, va arribar l’octubre del 1983, tenia vint-i-vuit 
anys i havia nascut a Saragossa. Quan es va llicenciar, 
buscant horitzons oberts i decidit a viure prop del mar, 
va aprofitar que havia quedat segon de la seva promo-
ció universitària per triar plaça on exercir i, si primer 
es va decantar per anar a Portbou, perquè hi havia 
molt moviment i més targetes de la Seguretat Social, 
finalment va seguir la recomanació d’un col·lega i es 
va establir a Bordils. El segon és Ramon Gómez, fill de 
Vilafant, home amb una vocació vocacional –perdonin 
la redundància–, alumne de la primera promoció dels 
estudis que es van impartir a la facultat de Girona, que 
sempre ha sabut que el seu exercici de la medicina se 
centraria en les persones, en l’anàlisi sense presses ni 
l’estrès que provoquen els grans hospitals i ambulato-
ris, que el seu futur i el de la seva família era viure en 
un poble, i per això no els va costar gaire fer de Bordils 
el punt de sortida on iniciar un projecte de vida. «Vaig 
poder triar Bordils perquè, en primer lloc, a l’Estat espa
nyol falten metges i, en segon lloc, perquè havent estudiat 
la carrera a Girona hi ha titulats a qui no els interessa la 

medicina familiar ni es volen quedar limitats a casa nostra, 
s’estimen més fer altres especialitats. Aquest no és el meu 
cas. A mi m’agrada la vida al poble –assegura Ramon–, 
conèixer la gent que visites, saber que tens un contacte 
proper.» 

A en Javier i en Ramon els uneix la medicina. Inicial-
ment, Javier Campos va pensar que seria el responsa-
ble de salut d’un indret on Jesucrist havia perdut l’es-
pardenya, però amb el temps i gràcies a l’acollida i el bon 
tarannà de la gent, va entendre que aquesta és una ter-
ra feréstega i carregada de contrastos que lentament 
et va enamorant. Metge de frontera entre el Gironès i 
el Baix Empordà, va plantar arrels, es va casar i va ha-
ver de passar la prova del cotó i enfrontar-se a episodis 
complicats derivats tant de la manca d’infraestructures 
adequades per exercir la professió com la suspicàcia de 
determinats veïns que el veien massa jove i li retreien, 
al principi, que no parlés català. Ell va viure la transfor-
mació de la sanitat a casa nostra, la metamorfosi de la 
figura del metge de família i la nova ordenació de la sa-
nitat pública a través de les ABS (àrees bàsiques de sa-
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lut). «Va anar molt bé per alguns aspectes –assegura–, però 
crec que es va perdre el contacte directe amb el pacient, 
i això ha portat algunes complicacions; però jo crec que la 
reforma va ser un pas endavant.»

Ramon Gómez s’ha trobat molta feina feta. Les instal·la-
cions sanitàries han millorat –fa pocs anys es va inau-
gurar un nou dispensari a Madremanya que ocupa una 
part de les dependències del Centre Intergeneracional–, 
les visites s’han centralitzat i, essent com és un enamo-
rat de la seva feina i un jove metge de la vella escola, 
fa costat a Campos i diu que troba a faltar les visites 
domiciliàries, el contacte directe amb els veïns, i li sap 
greu veure com un saber centenari i universal d’àvies, 
tietes o guaridors, que coneixien les herbes i els remeis 
casolans, sabien les propietats de la marialluïsa, la cua 
de cavall, la sàlvia, el romaní, la menta, les fulles d’oli-
vera, etcètera, i ha passat de generació en generació, 
es va perdent, i amb ell una manera d’entendre la vida. 
Contràriament al que es pugui pensar i que hi hagi gent 
que valori la medicina tradicional com un compendi de 
màgies i supersticions, el Dr. Gómez reconeix: «Encara 

que no ho sembli i en determinats moments, moltes coses 
que abans se solucionaven a casa –per exemple, si un tenia 
mal de panxa, se li feia una infusió de farigola–, tot això s’ha 
perdut, i per mi és un pas enrere, perquè ara o es busca el 
remei a internet i normalment es resol malament o és una 
feina que cau sobre nosaltres.» Javier Campos va reconèi-
xer en una entrevista que li vam fer en un butlletí ante-
rior: «Em va costar molt entrarhi –assegura–, però un cop 
vaig ser a dintre vaig descobrir que aquest era el meu lloc al 
món.» Ara ha arribat a la jubilació. Es dedicarà a estudiar 
història, a redescobrir una comarca que l’ha acollit i que 
ha estimat. Sap que té un relleu amb garanties. Bordils, 
Juià, Sant Martí Vell i Madremanya estan d’enhorabona. 
Tenen nou metge de família, li agrada viure al poble i és 
de l’Empordà.

Actualment, per als veïns i veïnes de Madremanya, el 
Dr. Gómez rep les visites al consultori mèdic de Bordils, 
esperant que el Departament de Salut torni a obrir el 
consultori del CIR, tal com desitgen els treballadors, 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes. Un cop sigui efectiu, in-
formarem de l’obertura pels canals habituals.
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CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Un any més, el Ministerio de Igualdad, ens ha atorgat 
una subvenció per realitzar una acció contra la violèn-
cia masclista. Altres anys, l’havíem destinat a una actua-
ció, però com que enguany les mesures Covid han estat 
molt canviants, vam pensar en una cosa diferent per 
assegurar-nos poder-la dur a terme: fer una bossa de 
roba amb una il·lustració en contra la violència masclista 
i entregar-la a cada casa. 

Com que havíem demanat il·lustracions del poema vuit 
de març de Maria Mercè Marçal per celebrar el dia in-
ternacional de les dones, des de l’Ajuntament, vam se-
leccionar una imatge que pogués ser estampada i que 
pogués completar el missatge contra la violència de gè-
nere: “Diguem prou a la violència masclista”. Per no perdre 
l’origen amb la qual va ser concebuda, la vam acompa-
nyar d’una de les frases del poema: “Obrim una finestra 
en aquest cel tancat”.

Ens va semblar oportú que aquestes bosses fossin 
comprades en una entitat que tingués present el tre-
ball de les dones, ja que era una manera de seguir 
contribuint a la causa. Per aquest motiu, les vam en-
carregar a l’empresa Ecosol de Càritas, ja que té per 
objectiu facilitar l’ocupació de persones en situació de 
vulnerabilitat social i laboral, situació que recau moltes 
vegades en les dones. Finalment, vam acompanyar la 
bossa d’un díptic del SIAD (Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones) per tal de donar-lo a conèixer ja que 
una de les seves funcions és atendre a les víctimes de 
violència de gènere. 

Agraïm la participació de totes les persones que van il-
lustrar el poema i en especial a la Teresa Parnau, que ens 
va donar el permís per utilitzar la imatge per les bosses.

Pensant ja en justificar la nova subvenció que ens ha 
atorgat el Ministerio de Igualdad, es va parlar amb l’as-
sociació de dones de Madremanya per decidir conjunta-
ment a què destinar aquests diners.

25 DE NOVEMBRE

Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. 

Tal com diu el manifest d’enguany, en un món cada cop 
més accelerat i canviant hi ha estructures que malaura-
dament es resisteixen a canviar, com ara les causes que 
provoquen tot tipus de violències masclistes. Malgrat el 
avanços en altres àmbits, pel que fa a la violència en-
vers les dones, es mantenen i fins i tot, se’n manifesten 
altres formes. Violència física, sexual, psicològica, digital, 
institucional, vicària... violències que ens impacten, sac-
segen i indignen intensament.

Amb una justícia lenta, i unes lleis massa sovint injustes, és 
responsabilitat de totes les persones que formem la socie-
tat educar i lluitar cada dia per una vida sense violències i 
aconseguir que tothom pugui viure lliure i sense por.

Des de Madremanya volem cridar ben fort: PROU! i 
mostrar el nostre rebuig.

Per això, en una primera fase es va convidar a tot el 
poble a deixar present el seu sentiment, desig o reivin-
dicació i poc a poc es va anar omplint la paret del pave-
lló, amb l’acompanyament de músiques que fomenten 
la igualtat i tracten a la dona de manera respectuosa i 
igualitària o bé, donen a conèixer situacions viscudes.

Tot seguit les anotem:

- Qui et va donar la vida era una dona. 
- Prou violència, més respecte, tendresa i estimació. 
- De camí a casa volem ser lliures, no valentes. 
- Tothom és lliure. 

ASSOCIACIONS
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- Si fa mal, no és amor. 
- El cos de la dona és sagrat. 
- No a la violència, no a la por 
- No deixis que ningú et mani. 
- Llibertat, Llibertat. 
- Cap maltractament més, parem-ho 
- Omplim-nos de petons, si són volguts. 
- Educació i respecte. 
- Ni santes, ni putes, ni boges, ni bruixes. Deixeu-nos 
ser com som. 
- Cap dona maltractada al món. 
- Cap agressió sense denúncia. 
- Prou violència, prou por.  
- Prou. 
- Lleis més justes. 
- Us volem lliures, sense por. 
- No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar 
a la llibertat de la meva ment. 
- Prou. Obre la teva ment, no siguis dement. 
- No, no sóc la teva dona, són una Dona.  
- No t’enganyis, l’amor no és això, val molt més. 
- La lluita per una vida lliure de violències és cada dia.

Més endavant hi haurà la segona fase d’aquest acte de 
compromís i implicació. 

Associació lúdico-cultural de Dones de Madremanya.

CASTANYADA

Organitzat per l’ajuntament amb la col·laboració de l’As-
sociació de Gent Gran, la Comissió de Festes i l’Associ-
ació de Dones, a més a més del bar/restaurant del CIR 
i de totes aquelles persones que van ajudar i participar 
d’aquell dia, vam poder celebrar la castanyada solidària 
per La Marató de TV3 d’aquest any.

Es van vendre els farcellets de les castanyes a 5 euros i 
l’import total de 498,13 euros de la recaptació s’ha des-
tinar íntegrament a la Marató que aquest any es dedica 
a la Salut Mental. Durant la trobada vam poder gaudir 
de l’acompanyant del duet ATZUR que ens van oferir 
la seva actuació a base de jazz, bossa nova, blues... Un 
cop més, com a poble, no podem estar més orgullosos i 
agraïts per la vostra participació.
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L’any 2015 es va crear la regidoria de Participació Ciuta-
dana a Madremanya amb la finalitat d’implicar la ciuta-
dania en la presa de decisions, perquè considerem que 
la col·laboració entre les institucions i la ciutadania és 
fonamental per millorar la gestió del poble, però també 
perquè creiem que les persones que formen l’equip de 
govern són només una representació dels ciutadans i 
per tal de poder-los representar cal conèixer les seves 
opinions, escoltar les seves necessitats i compartir les 
visions de futur.

En aquell moment ens vam proposar els objectius següents:

 • Fer protagonistes i responsables els madremanyencs 
i madremanyenques d’algunes de les decisions que 
els afecten.

 • Millorar la qualitat de vida dels habitants.
 • Treballar per fer millores i adaptar les tasques de 

govern a les necessitats reals dels habitants. 
 • Afavorir vies de comunicació entre els habitants i 

l’ajuntament. 
 • Promoure processos de participació ciutadana per a 

projectes o esdeveniments concrets.

Es va començar a posar fil a l’agulla aquell mateix any 
elaborant un procés participatiu de diverses sessions so-
bre la zona verda de davant del CIR (Centre Intergene-
racional Rural), l’any següent un altre procés per pensar 
els usos de la sala polivalent del CIR i decidir de manera 
conjunta com s’adequava (principalment mobiliari i sepa-
ració), després iniciant uns pressupostos participatius i el 
2019 treballant per elaborar un projecte pla estratègic.

El mes de novembre del 2019 es va iniciar la col·laboració 
amb l’empresa Neopolis perquè ens ajudés en el procés 
d’elaboració d’un pla estratègic de desenvolupament lo-
cal. Una de les primeres actuacions va ser elaborar unes 
enquestes per respondre en família sobre diferents àm-
bits del poble que es van publicar amb el butlletí munici-
pal del 2019. Els resultats es van recollir en un informe i es 
van publicar en el butlletí municipal següent.

En aquells moments era impensable l’impacte que 
generaria la crisi sanitària provocada per la Covid-19 
a partir del mes de març del 2020 i com els efectes 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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de la pandèmia acabarien alterant de manera nota-
ble el calendari inicial del projecte. L’Estat espanyol va 
declarar l’estat d’alarma amb el projecte iniciat i just 
abans d’engegar-ne la fase participativa, que plante-
java sessions presencials de debat amb veïns i veïnes 
de Madremanya. Per qüestions de seguretat sanitària, 
no va ser fins aquest juliol que vam considerar que era 
apropiat retrobar-nos per dur a terme aquesta dinàmi-
ca de treball on identificar fortaleses, debilitats i ame-
naces dels àmbits social, econòmic i urbà i territorial 
de Madremanya. La hipòtesi de partida a partir de la 
qual s’ha dissenyat aquest procés és que cada territori 
es compon d’un conjunt de recursos econòmics, soci-
als, institucionals, infraestructurals, mediambientals 
i culturals que constitueixen la seva identitat i el seu 
potencial de desenvolupament. I és a partir d’aquests 
recursos que resulta possible articular un procés de 
desenvolupament i de creixement, de transformació 
local i de millora de les condicions de vida i de benestar 
de la població. Ens aquesta primera sessió ens vam re-
unir una mica més de 40 persones de diferents edats. 
Després es va elaborar una informe que es va publicar 
per tal que tothom qui ho volgués pogués conèixer els 
resultats de la trobada.

Posteriorment, al mes d’octubre es va fer una segona 
jornada, a la qual van assistir 30 participants, on es va 
deliberar per definir estratègies i propostes d’acció i 
validar la proposta de “missió”. Els resultats es van re-
collir en un informe de buidatge a partir del qual hem 
estat treballant l’equip de govern, acompanyats per 
Neopolis, per valorar aquestes propostes, estudiar-ne 
la viabilitat i procurar fer una estimació de quan es 
podran dur a terme. Després de diferents sessions de 
treball disposem d’una primera versió del document. 
Així que l’hàgim revisat i tinguem la versió definitiva, es 
publicarà per tal de donar a conèixer quines han estat 
les aportacions i quins són els objectius que ens mar-
quem com a poble en un futur. Recordem que aquest 
és un pla que pretén esdevenir una orientació que pro-
mogui compromisos pel que fa al desplegament d’un 
full de ruta compartit en matèria de desenvolupament 
local per al municipi. Considerem, doncs, que és una 
guia que ens indica el camí en què volem seguir avan-
çant des del moment actual, però sobretot amb visió 
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de futur, ja que la intenció d’aquest pla és generar una 
anàlisi reflexiva sobre la situació actual del municipi i 
el seu entorn, “On som?”, que serveixi per reflexionar 
i definir quin municipi volem, “On ens agradaria ser?”, 
i fer-ho de manera conjunta amb els habitants. Per 
això creiem que les accions que en surtin són les línies 
mestres que haurien de seguir aquest i els pròxims 
equips de govern. Per aquest mateix motiu es va ela-
borar la missió, és a dir, una declaració d’intencions a 
partir de la qual deriven la resta d’accions. Recordem 
que aquesta ha estat construïda per l’equip de govern 
i validada pels habitants en la segona trobada.

Treballar per una Madremanya que preservi les 
potencialitats de poble petit, que tregui partit de la 
seva ubicació, esdevingui un referent territorial en 
termes de convivència i que aposti per la sosteni
bilitat.

Definir estratègies realistes encaminades a garan
tir la qualitat de vida i la cohesió de la comunitat, a 
diversificar l’economia local i a combinar el mante
niment de la seva essència amb la promoció d’un 
entorn territorial de qualitat i el disseny de políti
ques d’habitatge d’àmbit local.

Creiem, doncs, que aquest pla estratègic ens ha ajudat a 
treballar pel desenvolupament de Madremanya de ma-
nera realista, integral, transversal i estratègica, i ha par-
tit de tres elements clau que considerem que defineixen 
la forma de treballar de l’equip de govern:

 • Centralitat: Potenciar el rol de l’Ajuntament com a 
actor rellevant en la promoció de les polítiques públi-
ques locals.

 • Dependència: Reconèixer la impossibilitat d’empren-
dre accions aïllades i, en conseqüència, la necessitat 
d’establir mecanismes de diàleg amb altres actors 
polítics, socials i econòmics del territori.

 • Integralitat: Adaptar-se a la complexitat de la societat 
actual i la interdependència entre les diferents esfe-
res de la vida pública (societat – territori – economia).

Un fet positiu que volem destacar i que ens ha fet notar 
l’empresa que ens acompanya en aquest procés, una 
empresa amb 18 anys d’experiència i molta d’ella en pro-
cessos participatius, és l’elevada participació dels habi-
tants i la coincidència en moltes de les taules de treball 
tant pel que fa a l’anàlisi de la realitat com en l’elabora-
ció de propostes. Aquesta és, doncs, una representació 
més d’unitat que tenim com a poble que queda recollida 
també en el procés. Com diuen ells, “Madremanya no 
deixa de sorprendre’ns”. Esperem, doncs, seguir recor-
rent aquest camí junts i juntes i treballant per assolir 
aquests reptes que ens estem marcant. Si és així, po-
drem dir que haurem assolit els objectius que ens pro-
posàvem amb la creació d’aquesta regidoria ara fa sis 
anys.

Algunes de les propostes que van sorgir tenen a veure 
amb la dinamització d’activitats, es va posar èmfasi en 
els joves i en les persones grans, en la sostenibilitat 
energètica…, però també en l’ús de diferents espais, 
com ara adequar el cementiri vell com a zona verda. 
Com a Ajuntament, érem conscients de la necessitat 
de dignificar l’espai i per aquest motiu aquest estiu ja 
es va començar a treballar per iniciar els procediments 
necessaris per poder efectuar els últims trasllats, ara 
ja que han passat més de 10 anys des de l’últim enter-
rament. 

No obstant, aquest pla estratègic ens ha donat la infor-
mació sobre quin ús donar-li a aquest espai tan estimat 
i emblemàtic. 

Aquestes i moltes altres són les decisions que pensem 
que hem de prendre juntes com a habitants del po-
ble i desitgem que aquest pla estratègic hi hagi con-
tribuït, però confiem que serà només una orientació 
sobre moltes futures decisions que caldrà aprofundir i 
matisar de nou en el moment en què s’hagin de dur a 
terme, motiu pel qual esperem tornar a comptar amb 
la vostra participació
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COL·LABORACIÓ AMB PROJECTES 
DE L’INSTITUT

L’Institut de Celrà va fer una valoració del taller de sexua-
litat i va decidir seguir-lo oferint, motiu pel qual va dema-
nar a cada ajuntament assumir la part proporcional dels 
diners que no subvenciona el Departament d’Educació.

En el cas de Madremanya, suposa una col·laboració de 
101€ pel curs 2021-2022 per a un projecte que té l’ob-
jectiu d’introduir dins el procés educatiu de l’alumnat un 
espai on trencar la mirada patriarcal de la societat i les 
dinàmiques i rols de gènere, les pràctiques i referents 
sexuals, i aportar una nova mirada en les relacions emo-
cionals afectives. A més de ser una proposta centrada 
en l’alumnat, també pretén donar les eines teòriques i 
pràctiques al professorat i a les famílies. 

L’ajuntament també segueix col·laborant amb el projecte 
de taller obert (recurs adreçat a alumnat que presenta 
dificultats d’adaptació a l’entorn acadèmic). L’aportació 
proporcional com a municipi per aquest curs és de 435€.

TALLER DE SEXUALITAT A MADREMANYA
A proposta de dues mares de Madremanya, Tanit Siches 
i Luciana Rivera, durant 3 divendres entre setembre, oc-
tubre i novembre s’ha portat a terme un taller de sexu-
alitat per a noies. Les 6 participants, d’entre 12 i 14 anys, 
han tingut l’oportunitat de prendre part, a través del 
projecte Mandràgores, en unes sessions d’educació se-
xual i afectiva d’adolescents des d’una perspectiva femi-
nista. El taller pretén fomentar una educació sexual que 
fugi de la visió heteronormativa i binària i dels missatges 
basats en la por, els mites i els tabús, per enfocar-la des 
de l’autoconeixement, la diversitat i el plaer.

Aquestes sessions es van desenvolupar com a com-
plement del treball fet a 1r d’ESO de l’Institut de Celrà. 
L’Ajuntament de Madremanya ha col·laborat amb la ces-
sió de l’espai i la difusió als seus mitjans. Esperem poder 
seguir oferint tallers que els veïns i veïnes ens demanen.

Podeu consultar la feina que realitza Mandràgores a 
través del seu lloc web: www.mandragores.cat

AJUTS DIPONIBLES

Des de l’Ajuntament de Madremanya us volem recordar 
alguns dels tres ajuts disponibles en materia d’educació.

Llar d’infants. Segons un acord de l’any 2017 en què a 
petició d’un altre ajuntament es dissolc la comunitat de 
llar d’infants del Molinet i La Bòbila, i atesa la convenièn-
cia de col·laborar amb les famílies amb el finançament 
parcial de les despeses de llar d’infants, es pot sol·licitar 
un ajut de 10 euros per mes i infant, que inclogui com a 
mínim la meitat de la jornada escolar per a empadro-
nats. La sol·licitud es realitza durant el mes de gener de 
cada any respecte l’any anterior presentant les factures 
com a justificant..

Material escolar. Referent a les despeses de material 
escolar ocasionades per l’escolarització obligatòria, des 
de l’any 2009, es va decidir subvencionar als alumnes 
d’educació infantil, educació primària i educació secun-
dària obligatòria empadronats en aquest municipi. Les 
sol·licituds s’han de realitzar abans del dia 31 de desem-
bre de cada any respecte de cada curs escolar.

Treballs de Recerca. Per tal de fomentar l’elaboració 
de treballs de recerca que tinguin com a objecte el mu-
nicipi de Madremanya, l’any 2011, es va acordar subven-
cionar als autors de treballs de recerca que resideixin 
habitualment i estiguin empadronats. Aquests treballs 
han d’obtenir una qualificació acadèmica mínima de set 
punts i la sol·licitud de la subvenció ha de ser abans del 
termini o abans del dia 31 de desembre. Un altre requisit 
és que es presenti el treball en públic i que es dipositi a 
l’arxiu de l’ajuntament un exemplar del treball en paper 
i en format digital.

En cas de qualsevol dubte, us podeu adreça a l’ajunta-
ment per aclarir-ho: madremanya@madremanya.cat

EDUCACIÓ
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Un any més, el casal de Madremanya ha estat tot un èxit! 
Aquest any ens hem retrobat per Setmana Santa i tam-
bé a l’estiu per gaudir del poble i fer moltes activitats.

La Setmana Santa va ser molt divertida! Van ser molt 
pocs dies però molt intensos, vam fer un munt de manu-
alitats i cabanes al bosc.

A l’estiu, i després d’un any ben estrany, teníem moltes 
ganes de retrobar-nos al CIR. Van arribar nous moni-
tors/es i premonitors/es que ens han agradat molt. A 
més, aquest estiu hem pogut tornar a la piscina de Fla-
çà, l’activitat més esperada de la setmana!

Els grans hem sortit amb bici molt sovint i hem desco-
bert nous racons i camins de l’entorn.

Els petits hem conegut un personatge que venia d’un 
planeta molt llunyà i que ens ha ensenyat un munt de 
coses! Aquest any, en comptes del pregó, vam preparar 
una decoració xulíssima per la festa major. 

Un any més, hem gaudit al màxim de l’estiu i ens retro-
barem amb alguns/es de vosaltres al casal de Nadal que 
farem del 23 de desembre al 7 de gener!

CASAL
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JOVENTUT

Enguany, les mesures contra la Covid ens han permès 
reemprendre algunes activitats que no s’havien pogut 
celebrar l’any anterior com l’autobús de fires i la sortida 
a Port Aventura organitzada des de la Zona Jove de la 
Llera del Ter de la qual formem part. 

Aquest any, es va poder tornar a organitzar el casal de 
joves de la Zona Jove del Gironès conjuntament amb 
altres pobles, però aquest estiu no hi ha hagut partici-
pació dels i les joves de Madremanya. 

Com a Ajuntament també hem decidit tornar a promou-
re el carrer del terror amb la companyia Oriart ja que 
l’últim any que es va poder celebrar va ser un èxit. Us 
deixem aquí un recull de fotos dels protagonistes, i se-
gons ens han informat des de la companyia, van passar 
unes 180 persones!

Hi ha hagut canvis en l’organització de joventut del Con-
sell Comarcal i als pobles de menys de 500 habitants 
no disposem d’hores d’activitats presencials al poble 
per part dels dinamitzadors de joventut, però si que se-
guiran organitzant les activitats compartides i oferint-
nos idees sobre activitats que podem elaborar i ajudant 
amb l’organització d’aquestes. Una de les accions que 
hem vist que estan funcionant als municipis del voltant 
és un scape room a l’aire lliure. Actualment, estem va-
lorant poder-lo fer a Madremanya. No obstant, si teniu 
propostes, idees, necessitats... no dubteu a fer-nos-les 
arribar.

Aquest any, hem incorporat una activitat que és Paintball 
a la Festa Major, pensant també en els joves (i no tant 
joves).

Si ho desitgeu podeu enviar un correu electrònic a  
participaciociutadana@madremanya.cat o als canals 
habituals de l’ajuntament.

També tenim present que una de les demandes que va 
sortir al pla estratègic és la creació d’un espai jove i així 
quedarà recollida al Pla Estratègic.
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L’obligació del compliment de mesures sanitàries per a 
la Covid-19 com realitzar espectacles amb recinte tancat 
i aforament limitat, juntament amb la previsió de can-
vis en la Comissió de Festes ha suposat que enguany, 
l’Ajuntament hagi tornat a assumir l’organització de la 
Festa Major. Ha contractat una empresa per ajudar en 
l’organització aquests espectacles i ha organitzat altres 
activitats que suposaven menys complicació a través de 
la contractació directa i assumint la tasca de control de 
l’aforament com el per exemple el taller de circ, la missa 
cantada o el paintball.

Aquesta última ha estat una de les novetats de la Fes-
ta d’enguany, de la qual caldria destacar-ne no només 
l’èxit de participació i com es van divertir joves i adults, 
sinó també la implicació dels joves en l’adequació de 
l’espai on jugar i la col·laboració dels veïns propers a la 
zona de joc.

A més, va promoure que veïnes del poble s’organit-
zessin per muntar una gimcana i així afavorir que els 
infants que per edat i motius de seguretat no podien 
participar del paintball, poguessin gaudir també d’una 
activitat per a ells i elles. Aquesta va ser un èxit de par-
ticipació i es va viure de forma molt emotiva veient els 
infants il·lusionats corrent pels carrers de Madremanya 
per cercar unes paraules màgiques, tornant a gaudir 
dels capgrossos que tenim i que van ser construïts per 
veïns i veïnes i acabant amb una remullada davant del 
pavelló. I és que la Festa Major, és això: moments de ce-
lebració, de retrobaments, de bones estones, de gaudir 
de poble, de fer coses plegats…

Són moltes les activitats que es fan per iniciativa de tots 
i totes nosaltres: la bicicletada, el concurs de fotografi-
es de poble, el concurs de la fotografia de portada del 
llibret… Activitats que a vegades el cost material que re-
presenten és molt poc, però el valor que tenen i la il·lusió 
amb la que es viuen és molt gran. Activitats que d’algu-
na manera mantenen aquesta essència de dinamisme, 
col·laboració i implicació que tenim com a poble. Pen-
sem que segur que hi poden haver moltes més activi-
tats i que poden haver persones i entitats amb ganes de 
col·laborar. Per això esperem poder comptar amb tots 
vosaltres per organitzar la propera Festa Major no com 
a Ajuntament, sinó com a poble. 

La Roser i la Teresa Parnau ens recorden que seguint 
encara amb mesures preventives degut a la pandèmia, 
en la Festa Major d’enguany hem enyorat moltes coses, 
els retrobaments amb amics i familiars, les tertúlies a 
plaça, petons, abraçades...

Cert és que hem pogut assaborir i valorar concerts, 
teatre, jocs, concursos, i altres activitats però una de 
les coses que s’han enyorat són les sardanes, aquesta 
Dansa que en sentir refilar la cobla ja ens convida a 
puntejar i a ballar fent rotllana xics i grans mentre ens 
donem les mans.

En les nits de sardanes de l’agost de 1998, a Madrema-
nya es reunien persones de diferents edats i fins i tot 
de països veïns, tot practicant els diferents passos de la 
sardana. El diploma assenyalava:

“Aquest any s’ha decidit i, 
cap a sardanes s’ha dit, 
uns en saben més i altres no tant 
però xics i grans van puntejant 
i formant una gran rotllana 
tot el poble s’agermana.”

Pensant doncs en la nostra dansa popular que trans-
met convivència, igualtat, germanor, us proposem uns 
jocs que hi estan relacionats, mentre desitgem de tot 
cor poder tornar ben aviat a ballar-ne plegats i trans-
metre de generació en generació un trosset de la nos-
tra estimada cultura.

1. En la sardana lletra de sardana l’EMPORDÀ i falten 
algunes paraules que haureu de buscar en la sopa de 
lletres de sota:

Cap a la part del................................ 
vora els serrats i arran del mar, 
s’obre una ............... riallera, 
és l’Empordà! 
Digueu, companys, per on hi aneu, 
digueu, companys, per on s’hi va, 
tot és camí, tot és drecera, 
si ens dem la mà! 
Salut, salut noble Empordà 
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Salut, salut .................del vent, 
Portem el cor content 
i una cançó! 
Pels aires s’alçarà, 
pels cors penetrarà, 
penyora s’anirà fent de ...................... 
una cançó! 
A dalt de la ...................... hi ha un pastor 
a dintre el mar hi ha una ......................... 
Ell canta al dematí, que el...............hi és bo; 
Ella canta les nits de .....................plena 
Ella canta: “ ....................em fas neguit” 
Canta el pastor: “Em fas neguit, Sirena” 
Si sabessis el ......... com és bonic! 
si veiessis la llum de la ..................... 
si baixessis series mon marit, 
si pugessis ma joia fora plena. 
La sirena es feu un xic ençà 
I un xic ençà el pastor de la muntanya, 
Fins que es trobaren al bell mig del pla 
I del amor plantaren la........................ 
Fou l’Empordà!

Lletra de Joan Maragall
 

2. En l’escrit següent podeu trobar-hi almenys el nom 
de 12 sardanes força conegudes. A veure si les trobeu, 
bona sort!

La senyora Llevantina, aquest passat mes de juny va anar 
de vacances en un indret molt bonic, sota el mas Ventós. Tot 
i que es recordava de la seva Girona aimada, va descansar 
molt sota un mantell de fulles seques i va gaudir molt d’una 
estada tranquil.la a Tossa bonica.

Després de passar una bona festa ballant sardanes, va fer una 
excursió a Sant Martí del Canigó, on, baixant de la font del gat, 
es va torçar un turmell. El seu cavaller enamorat, que és de la 
colla dels Xiquets de Valls, li va fer arribar un ram de flors amb 
una targeta on li va saber que l’enyora i li diu: per tu ploro. 

ESCENARIS

Dins del festival Escenaris que engloba la proposta te-
atral de molts pobles de la nostra província enguany 
havíem programat dues obres de teatre, una per públic 
familiar i una segona per un públic ja més adult.

La primera obra que vam poder gaudir fou la de pú-
blic familiar o dins de “petits escenaris” el dissabte 15 de 
maig a la tarda. En aquell moment la normativa Covid 
ens obligava a tenir un control total de les persones que 
assistien als espectacles i que tot això fos prèvia inscrip-
ció. Per aquest motiu, ens vam veure obligats a canviar 
l’emplaçament al Pavelló tot i que això no va fer que es 
perdés l’essència d’un espectacle molt delicat. La com-
panyia Samfaina de Colors en va representar l’obra “De 
bracet” que és un espectacle pensat per fer estimar la 
poesia als més petits.

La proposta de “grans escenaris” es va haver de canviar 
de data per aprofitar l’empresa de control d’accessos i 
la disponibilitat d’un escenari ja muntat durant els dies 
de la Festa Major. Per aquest motiu, es va representar 
el divendres 6 d’agost a les 22h l’obra Un Tal Shakes-
peare de la companyia Cascai Teatre. Una vegada més, 
en Marcel Tomàs i els seus companys ens van fer riure 
d’allò més i tots els que vam tenir la sort de poder-hi as-
sistir vam passar una molt divertida estona.

FESTES

P L A N A T A X T S C I 

I A B S I R E N A L A S 

R O L E U S N U D A B N 

I E P A S T O R S C A O 
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E O Q U E T O I N G Y U 
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35

Enguany hem programat les obres següents pel 2022:

 • 28 de maig de 2022 a les 18:00 hores - Els cistells de 
la caputxeta - Companyia Samfaina de Color

 • 11 de juny de 2022 a les 22:00 hores - Kilòmetres - 
Companyia Meri Yanes Produccions.

EMERGENT

El passat 10 de juliol, com cada any, vam celebrar el fes-
tival Emergent. Per segon cop consecutiu vam haver de 
traslladar l’emplaçament al recinte tancat per l’ocasió 
de davant el CIR, ja que la normativa de distàncies per 
bombolles familiars no en permetia la realització a la 
Plaça Major.

Aquest any vam poder gaudir de la música de David Ca-
raben, Les Anxovetes i Tona Gafarot i vam riure d’allò 
més amb els monòlegs hilarants de Peyu alhora que 
ens meravellàvem de les acrobàcies de circ de Kari.

Com cada any, els empadronats vam tenir l’entrada gra-
tuïta i a més en vam tenir de reservades a la nostra dis-
posició, ja que a la pàgina web de seguida es van esgo-
tar. Tot això gentilesa de l’Ajuntament de Madremanya.

Els que hi vam poder assistir vam gaudir d’un agradable 
vespre de juliol tot degustant diferents menjars de les 
food trucks que també van venir-hi.

GERMANDAT

El passat 10 d’octubre es va celebrar una missa cantada 
en honor de la Germandat per commemorar aquesta 
entitat i recordar els companys que hi van pertànyer.

La Germandat era una agrupació d’homes del poble dis-
posats a ajudar a les persones que passaven moments 
de dificultat com vetllar als malalts o llaurar els camps 
quan algú no els podia treballar.

Aquests valors de solidaritat, companyerisme, ajuda, 
d’estar pendent de les persones que ens envolten… 
són valors que en una societat més individualista com 
en la que vivim, potser no hi són tan presents. No obs-
tant, creiem que tenim la sort de viure en un poble on 
aquests valors segueixen vigents perquè ens ajudem 
i ens preocupem els uns dels altres. És per això que 
des de l’Ajuntament creiem que és important mantenir 
una missa en honor a la Germandat, com a recordatori 
d’aquesta feina que van fer els germans i que entre tots 
i totes seguim mantenint. És també doncs, una manera 
de recordar la nostra història i fomentar que els joves 
segueixin amb aquests valors.
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MARXA DE TARDOR

FESTA DE MILLÀS

El passat 21 de novembre vam poder tornar a celebrar 
la Festa Major de Millàs, però encara amb alguns canvis 
per adaptar-nos a les normatives sanitàries. Per aquest 
motiu es va celebrar la missa cantada a l’exterior ja que 
d’aquesta manera es podia garantir que tothom qui vol-
gués pogués assistir sense haver-ne de limitar l’afora-
ment.

Va ser un dia que ens va ajudar a recordar tot el que 
hem passat en aquest darrer temps i en el qual vam 
poder tornar a gaudir de retrobar-nos i reprendre ce-
lebracions. 

Des de fa uns anys, la Comissió de Festes de Madrema-
nya col·labora amb moltes de les activitats que es fan al 
poble i organitza la Festa Major. Degut a totes les mesu-
res que va comportar fer front a la Covid-19, les incer-
teses sobre si es podria fer o no la Festa Major de 2020 
o de quina manera es podria celebrar, es va optar per 
fer una petita festa organitzada per l’Ajuntament per tal 
d’assumir la responsabilitat que podia comportar. 

Aquest temps d’inactivitat i la dificultat que suposa ser 
pocs en l’organització dels actes, no va ajudar al jovent 
que estava liderant la Comissió de Festes a reprendre 
les activitats, tot al contrari, va suposar que demanessin 
que altres persones els agafessin el relleu i alguns d’ells 
seguir col·laborant, però sense anar al capdavant. Afor-
tunadament, col·laborant amb la Comissió de Festes hi 
havia un grup de persones del poble que des de fa anys, 
s’han encarregant d’organitzar la Marxa de Tardor de 
Madremanya i aquestes són les que ara han assumit el 
relleu de l’entitat. S’han estrenat com a nova Comissió 
de Festes organitzant la Marxa de Tardor de 2021.

Aquests any sí que l’hem pogut celebrar junts i juntes 
(l’any passat només es va poder compartir el recorre-
gut perquè qui volgués la fes lliurement), però han supo-
sat canvis per tal d’adaptar-se a les normatives com uti-
litzar espais exteriors per la sortida i arribada, adaptar 
allò que s’ofereix als avituallaments,... però tot i aquestes 
dificultats, la Marxa ha tornat ha ser un èxit de partici-
pació i organització, gràcies a les persones que ho estan 
liderant i també a totes aquelles que si han implicat dies 
abans per fer-ho possible.

FESTES
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IOGA

Fa dos anys que l’activitat de ioga dels dilluns es desen-
volupa amb un reconegut èxit. Conduït per Dídac Pera-
les en molt poc temps es van haver d’organitzar dos 
grups. A base d’uns exercicis de respiració, postures del 
cos o estiraments, aquesta activitat busca la millora de 
la salut física, mental i emocional.

GIMNÀS

Aquest any, l’activitat organitzada a través del Consell 
Esportiu del Gironès s’ha passat a fer-se els dimarts 
al vespre. Sota el nom de gimnàstica de manteniment 
es desenvolupen una sèrie de treballs físics amb l’ob-
jectiu d’exercitar el cos amb el monitoratge de la Nú-
ria o en Marc.

DINAMITZACIÓ DEL PAVELLÓ

Durant temps, i a causa de les mesures decretades per 
la Generalitat de Catalunya per aturar la propagació 
de la Covid-19, hem tingut el pavelló tancat. Per poder 
fer-ne ús, la normativa deia que havien de ser activitats 
dirigides per poder fer un seguiment de les persones i 
traçar qualsevol contagi.

A través del Consell Esportiu del Gironès vam poder 
organitzar cinc tardes de dissabte amb un monitorat-
ge assignat. A càrrec de Núria Mitjà, tècnica d’esports, 
a part de fer el control d’accés es van dinamitzar als 
infants amb diferents esports: patinatge, vòlei, futbol, 
handbol, equilibris i altres jocs.

L’èxit i demanda dels infants ens va portar a tornar a 
planificar una nova sessió al juliol durant el taller par-
ticipatiu del Pla de Desenvolupament Local. Des del 30 
d’octubre i amb la flexibilització de les mesures ja vam 
tornar a obrir el pavelló de la forma habitual.

ESPORTS
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La nova llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE), 
que va entrar en vigor el 25 de juny passat, és la culmi-
nació d’un seguit de drets per afavorir l’autonomia del 
pacient que s’han anat aconseguint al llarg dels anys.

És una llei important, perquè ajudarà les persones amb 
malaltia greu i incurable o amb patiment greu, crònic i 
impossibilitant, les quals necessitaven urgentment tenir 
la possibilitat de dir “prou” i poder afrontar, així, el final 
de vida d’acord amb els seus valors, amb serenitat i sen-
se por.

La llei, però, no aconseguirà només ajudar aquesta mi-
noria de persones (es calcula que a Catalunya ho de-
manaran un 4% de les persones que hi moren), sinó que 
ajudarà, també, a dignificar el final de vida de tothom 
en trencar el tabú del silenci davant la mort i la malaltia, 
perquè quan “ja no s’hi pot fer res més” hi ha encara 
moltes coses a parlar i decidir. 

La implementació de la LORE, a més d’afegir el nou dret 
a demanar ajuda per morir, donarà un impuls a les cu-
res pal·liatives i als drets del pacient que ja tenim però 
que sovint no són respectats, com per exemple:

 • el dret a ser informats i a escollir entre les diferents 
opcions terapèutiques; 

 • el dret a donar o no el nostre consentiment a rebre 
determinats tractaments mèdics, actuacions sanitàri-
es proposades, o fins i tot a les cures pal·liatives;

 • el dret a la dignitat en el moment de la mort;
 • el dret que en el nostre final de vida es respectin les 

nostres voluntats, establertes mitjançant el document 
de voluntats anticipades (DVA).

A Catalunya tenim la sort de disposar d’uns comitès de 
bioètica que ja fa molts anys que tenen l’autonomia i el 
respecte pel pacient com a qüestions prioritàries. Con-
fiem que això facilitarà el desplegament de la llei i farà 
que no s’allarguin innecessàriament els terminis esta-
blerts per a la tramitació de l’aprovació d’una eutanàsia 
(entre 30 i 45 dies). 

La llei, que és altament garantista, requereix la sol·lici-
tud reiterada del pacient, la revisió i aprovació per part 
d’una comissió de garanties i avaluació, i reconeix, tam-

bé, el dret a l’objecció de consciència individual del per-
sonal sanitari. 

En cas que el pacient no sigui capaç i conscient per fer la 
sol·licitud, per exemple en situacions de demència o in-
consciència, només es podrà aprovar l’eutanàsia en cas 
que s’hagués explicitat aquesta voluntat prèviament en 
el DVA, cosa que fa aquest document més important 
que mai.

Des de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD) con-
tinuarem assessorant la ciutadania sobre els drets de 
final de vida i sobre el document de voluntats anticipa-
des, promovent el coneixement d’aquests drets i vigilant 
la necessària equitat de la seva aplicació en el territori. 

Ens podeu adreçar qualsevol consulta a l’adreça de cor-
reu: girona@dmd.cat, al telèfon 654 06 07 60 o al nostre 
web dmd.cat

LA NOVA LLEI D’EUTANÀSIA
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REVISTA LA LLERA DEL TER

Aquest 2021 es celebra el 25è aniversari de la revista La 
Llera del Ter i 5 anys des que es va tornar a recuperar, 
l’any 2016, després que el projecte s’aturés el 2011, amb 
la publicació de 62 números. S’ha cregut que aquest és 
bon moment per repensar la revista, per unir els pobles 
de la zona, per crear una estructura organitzativa més 
sòlida i per canviar el disseny de la publicació. 

És una revista de diferents municipis per això es repar-
teixen els continguts per intentar que tots els pobles tin-
guin un protagonisme semblant. El sentit de la revista 
és reforçar la identitat local, el lligam entre tots aquests 
pobles, donar valor al nostre patrimoni i donar veu a la 
nostra gent. L’equip de coordinació pensa temes i pro-
posa col·laboracions juntament amb les persones col·la-
boradores del consell de redacció. 

Aprofitant aquest moment de canvi i que persones del 
poble hi estan vinculades de forma desinteressada, ens 
han proposat col·laborar, proposta que hem trobat inte-
ressant. Per tant a partir de gener com a Ajuntament 
disposarem d’exemplars d’aquesta revista semestral. 

Els trobareu al CIR i a l’Ajuntament per qui en vulgui gau-
dir. Demanem fer-ne un ús responsable i que s’agafin no-

més els exemplars que es necessitin per perquè tothom 
en pugui gaudir. També quedarà un exemplar a la sala de 
lectura per disposar-ne sempre que es vulgui.

Un exemple d’aquesta voluntat és l’últim exemplar 
(num.62) on hi ha un article que parla del cementiri de 
Madremanya elaborat per la Maria Puig i una il·lustració 
de la Marta Puig. Si ho desitgeu hi ha Ajuntaments que 
tenen la revista digitalitzada.

PAESC

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

El pacte de les alcaldies, al qual Madremanya està ad-
herida, és una iniciativa europea en què els municipis 
assumeixen el compromís voluntari de millora en l’efici-
ència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar 
el nostre territori al canvi climàtic. 

El PAESC és un document de planificació energètica i cli-
màtica que té per finalitat assolir l’objectiu europeu d’una 
reducció del 55% d’emissions de CO2 per l’any 2030. 
Aquest document és impulsat per la Diputació de Girona 
que mitjançant criteris ambientals s’han creat 20 unitats 
del paisatge (UP) per tal de proposar accions a nivell su-
pramunicipal: Madremanya participa en la UP GAVARRES.

A nivell municipal hem proposat inicialment les següents 
propostes:

 • Carril bici o de convivència entre pobles del voltant i re-
cuperació de camins per afavorir mobilitat sostenible. 

 • Sanejament del Pedró i substitució de canonades 
d’aigua potable antigues.

 • Substitució de lluminàries més eficients al municipi
 • Comunitat energètica per ser autosuficients
 • Redacció de plans de protecció civil: DUPROCIM.
 • Recollida dels residus amb el sistema porta a porta.
 • Punt de càrrega elèctrica per a cotxes
 • Implantació d’APP per a compartir cotxe.

Per facilitar la participació ciutadana en aquest docu-
ment ho podeu mitjançant la plataforma DECIDIM, https://
paesc-decidim.ddgi.cat (És necessari registrar-se ) 

PROPERES ACTUACIONS
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CARRER SANT ESTEVE

El proper any tenim concedida una subvenció de la Ge-
neralitat de Catalunya per millorar l’entorn del carrer de 
Sant Esteve, des de can Romescu fins a la placeta dels 
Portals. Aquest espai públic del nucli antic no està en con-
cordança amb el grau de conservació dels habitatges i és 
per això que l’Ajuntament hi vol dur a terme unes obres 
de millora amb un doble objectiu d’actualitzar les infraes-
tructures necessàries i dignificar l’espai urbà.

A nivell d’infraestructures, fa temps que no s’han rea-
litzat accions per millorar-les i moltes instal·lacions han 
quedat obsoletes. Actualment la xarxa de baixa tensió i 
la de telefonia aèria passa al llarg dels carrers amb múl-
tiples encreuaments deixant vistos el cablejat i oferint 
una imatge desordenada del conjunt. La xarxa de sane-
jament i d’aigua potable és molt antiga i necessita una 
actualització, donat que hi ha punts on es repeteixen 
problemes de sanejament. També és voluntat de l’Ajun-
tament portar el gas al nucli antic.

Per a la solució de la pavimentació s’ha tingut en compte 
la utilització de materials econòmics, de fàcil execució i 
que s’adaptin a les irregularitats del traçat de la zona 
d’intervenció.

Per al carrer es proposa un paviment continu de for-
migó amb àrids vistos intercalat amb franges de rajol 
ceràmic massís. Aquestes franges es col·locaran cada 
3,5 o 4 m i tenen una doble funció. D’una banda, serviran 
com a junta de formigonat i, de l’altra, creen un ritme 
visual al llarg del paviment.

Es proposa col·locar davant les portes d’accés als habi-
tatges unes franges de rajol massís a sardinell a mode 
d’estora. Aquest element ja existeix en alguna zona del 
mateix municipi i pretén donar un caire més domèstic al 
carrer en detriment del trànsit rodat.

CONCESSIÓ DE PERRUQUERIA

Durant el mes de març vam anunciar la licitació per a 
la Gestió del Servei Municipal de Perruqueria i Estètica 
del CIR. Hem fet difusió d’aquesta licitació a diferents 
mitjans, començant per les persones que coneixem i 
que es dediquen a aquesta professió com a altres en-
titats del gremi. Passat el termini, la licitació va quedar 
deserta i durant el mes de juny vam optar per tornar 
a anunciar-la ampliant el rang a altres institucions de 
formació de perruqueria i estètica com també àrees 
de promoció econòmiques del nostre entorn.

Actualment, seguim buscant el o la professional que es 
pugui fer càrrec d’aquest servei. Si coneixeu algú que 
es vulgui dedicar, no dubteu en contactar amb l’Ajunta-
ment de Madremanya per iniciar una conversa.

CIVISME

Últimament seguint trobant-nos amb algunes actituds 
poc cíviques. A la problemàtica de certs gossos deslli-
gats, gats abandonats que se’ls dona menjar, ens hem 
trobat amb la deixadesa a l’hora de mantenir tallades 
algunes plantes que surten l’espai comú. 

No entenem com tenint contenidors de paper, vidre i re-
buig, encara hi ha algú que deixa bosses d’escombrari-
es a les papereres!?!?

Un altre fet que ens va sorprendre va ser el llança-
ment de pedres al vidre del recentment condicionat 
plafó informatiu del costat de la deixalleria. Així com 
la sostracció de senyals de tràfic genera una despesa 
innecessària a la qual hem de fer front. Fem una crida 
al sentit de civisme i la col·laboració per erradicar fets 
com aquest.
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TREBALLS MANUALS EN ANGLÈS

Des que va començar, l’any 2014, l’activitat dirigida per 
Jillian Cassidy es presenta com una de les activitats 
més demanades. Aquest any i després de comentar-ho 
amb la monitora, vam estudiar la possibilitat d’oferir dos 
horaris amb dos grups d’edats.

La bona disposició de Jillian ens va donar l’opció de cre-
ar una primera hora de 16:55 a 17:55 hores per a una 
franja de 6 a 7 anys i una segona hora de 18:00 a 19:00 
hores amb una franja de 8 a 9 anys. El dia escollit per a 
l’activitat segueix sent el dijous.

Així, setmanalment, l’activitat de treball manual en an-
glès ens sorprèn amb creacions ben diferents, tenint 
com a llengua de relació l’anglès. Els nostres petits estan 
ben entretinguts aprenent un idioma molt útil i passant 
una bona estona amb treball manual i ben divertida.

CONVERSA EN ANGLÈS

Els dijous a la tarda s’ha convertit en “english thursday” 
per a molts, ja que, abans d’acabar la segona hora de 
treballs manuals per a petits amb la Jillian Cassidy, co-
mencen els adults amb l’anglès de conversa.

Amb la Diana Sastre, mestra d’anglès i experta en mu-
sicoteràpia, un grup de 8 adults practiquen la llengua 
anglesa a base de jocs, preguntes, curiositats i dinà-
miques de grup que els fa haver d’expressar-se cada 
dia millor.

L’hora que dura l’activitat sovint queda curta per tot el 
vocabulari après –el deure per a casa sempre és op-
cional– i per l’estona passada entre rialles i bon am-
bient compartit. Sens dubte, una gran oportunitat per 
aprendre i parlar del nostre dia a dia des d’una altra 
perspectiva.

ALTRES ACTIVITATS

Seguint amb la fórmula que amb altres activitats ens ha 
donat fruit, recordeu que si hi ha un grup que presen-
ta una proposta amb professional o sense, per part de 
l’ajuntament es valorarà portar-la a terme. Podeu con-
tactar a la bústia participaciociutadana@madremanya.
cat o als canals habituals de l’ajuntament.

ACTIVITATS I TALLERS
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Un any més, hem col·laborat en el projecte impulsat pel 
Consell Comarcal del Gironès Al Gironès Llegim que 
convida als ajuntaments que s’hi adhereixen a organit-
zar activitats per fomentar la lectura. Aquest any hem 
organitzat les següents activitats:

RECOMANACIONS LITERÀRIES

Vam demanar a persones del poble que fessin un vídeo 
curt amb una recomanació d’un llibre o conte (preferi-
blement que trobéssim als prestatges de la sala de lec-
tura del CIR) per engrescar a altres lectors/es.

Aquestes recomanacions les tenim penjades a un canal 
de YouTube de l’ajuntament: https://bit.ly/LlibreRecomanat.  
En total vam rebre 7 vídeos entre gener i juliol amb més 
de 200 visualitzacions fins ara!

ITINERARI POÈTIC PER L’ANY CARNER

Una altra activitat amb prou èxit per ser el primer cop 
que es va plantejar va ser l’itinerari poètic. Amb motiu 
de l’Any Carner vam demanar un vídeo amb algun dels 
seus poemes per crear una Ruta poètica virtual per 
Madremanya.

Aquesta ruta es va promoure des de l’ajuntament com 
a col·laboració en la campanya del Consell Comarcal 
del Gironès, però sense cap dubte, no s’hagués pogut 

dur a terme sense les lectures poètiques dels veïns i 
veïnes. Durant un bon temps vam col·locar uns codis 
QR als espais on es van recitar per acostat la poesia a 
moltes persones.

Els vídeos encara estan disponibles al canal de YouTu-
be de l’ajuntament: https://bit.ly/AnyCarner. Ens com-
plau veure que de moment s’ha reproduït més de 450 
vegades!

IL·LUSTRACIÓ DEL POEMA 8 DE MARÇ
 
Per celebrar el 8 de març vam convidar a qui volgués a 
fer una il·lustració del poema 8 de març de Maria Mer-
cè Marçal. Va ser molt interessant veure com diferents 
persones de diferents edats, utilitzaven tècniques di-
ferents i dibuixos diferents per il·lustrar una mateixa 
poesia.

Amb totes les obres rebudes, es va fer una exposició als 
vidres del CIR i, amb la il·lustració escollida, es van pro-
duir unes bosses de tela. Aquesta il·lustració escollida va 
ser obra de Teresa Parnau.

Només ens queda agrair la col·laboració de totes les 
persones que ho van fer possible.

BRUIXA POLIDA

Per dates va quedar fora del projecte, però també es va 
fer una altra activitat que no només promou la lectura 
sinó que va donar a conèixer la creativitat per dues per-
sones del poble amb la presentació del llibre la Bruixa 
Polida de Marta Puig i Anna Serra.

Una sessió on vam poder gaudir de la història explicada 
i teatralitzada per la Lídia Cruset i vam poder compartir 
les experiències i preguntar a les autores sobre com va 
sorgir aquesta iniciativa.

Si encara no coneixeu la història, la podeu trobar a la 
sala de lectura del CIR ja que l’ajuntament n’hi ha com-
prat un exemplar.

AL GIRONÈS LLEGIM
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Actualment, l’educadora i treballadora social del Con-
sorci de Benestar Social que treballen pel benestar dels 
habitants de Madremanya, estan intervenint amb per-
sones de totes les edats i gèneres amb situacions perso-
nals diverses. Aprofitem per recordar que és un servei 
que en el que qualsevol persona que senti que es troba 
en una situació de vulnerabilitat o creu que necessita 
ajuda pot acudir demanant cita al 972 20 19 62. Apro-
fitem per recordar que es pot sol·licitar ajuda a l’ajunta-
ment per ajudar a cobrir el cost del Servei de Teleassis-
tència impulsat des del Consell de Benestar Social.

També comptem amb els agents digitals compartits en-
tre diferents municipis i ubicats a Sarrià 221 que atenen 
consultes relacionades amb l’àmbit digital com fer un 
tràmit en línia amb una administració, necessitar l’Idcat 
mòbil, inscriure’t a l’atur… a través de:

 • mitjans virtuals (telèfon, correu electrònic, videotru-
cada..)

 • presencialment (sol·licitant cita prèvia) 

Es pot contactar per telèfon 972 011 667 o bé al correu  
treballiformacio@girones.cat

Enguany no s’ha participat com a poble en la campanya 
del Gran Recapte d’Aliments, com veníem fent des de fa 
uns anys, perquè des de la coordinació del Gran Recap-
te d’Aliments es va establir que aquest any les col·labo-
racions es farien a les botigues a través d’una APP que 
utilitzarien la botiga i el consumidor.

Des de l’Ajuntament es va demanar seguir fent la re-
collida de la forma tradicional, dipositant els productes 
en una capsa, però ens van respondre que s’havia es-
tablert aquest sistema i que no es volien fer distincions. 
Tot i manifestar de nou les dificultats tecnològiques que 
aquest sistema podia suposar, es va desistir de fer una 
forma alternativa per respectar així la voluntat dels or-
ganitzadors en l’organització de la campanya del Gran 
Recapte d’Aliments i pensant que qui volgués col·labo-
rar, trobaria la manera de fer-ho.

El pròxim 14 de gener a les 17:00 hores, es durà a ter-
me una trobada, per tal que la vicepresidenta del Consell 
Consultiu del Gironès, la Sra. Carme Bosch, pugui expo-
sar els objectius del Consell Consultiu. Ens agradaria que 
totes les persones grans que ho vulguin ens hi acom-
panyin ja que la finalitat del Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Gironès és dialogar sobre temes que afecten 
directament o indirectament a les persones grans i fer 
propostes de millora per traslladar-ho a nivell polític.

La intenció del Consell Consultiu del Gironès és poder 
treballar i aprofundir en temes que afecten directament 
al col·lectiu de gent gran i donar una visió real de les ne-
cessitats i preocupacions que el col·lectiu pot presentar 
recollint les aportacions de les persones dels diferents 
municipis del Gironès.

BENESTAR SOCIAL

Has de fer un tràmit en línia amb una administració i no saps
com fer-ho? Necessites l'Idcat mòbil? T'has d'inscriure a

l'atur? 
 

Davant de qualsevol dubte o problema sobre internet i els
tràmits digitals contacta amb l'Agent Digital 

 

SERVEI D'SERVEI D'AGENTSAGENTS
DIGITALS DEL GIRONÈSDIGITALS DEL GIRONÈS
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Amb l’arribada de la fred, les festes nadalenques acos-
tumen a començar amb l’activitat d’anar a buscar els 
tions. Enguany vam poder fer grups d’edats i cada grup 
va poder trobar algun dels tions del poble. Vam acabar 
la jornada amb una xocolata ben calenta i després vam 
plantar els tions a l’espera de fer-los cagar.

Per Sant Esteve, les restriccions vigents van impossibi-
litar la celebració de la missa per Sant Esteve, però cap 
al mig matí vam poder fer cagar els tions situats davant 
de l’ajuntament en 2 torns.

Al gener, i per aquest cop, no va poder venir cap Carter 
Reial, però ens van deixar una bústia davant del CIR. Se-
gurament totes les cartes dipositades van arribar a Ses 
Majestats i van complir amb les demandes dels nens i 
nenes. De forma telemàtica, però vam poder tornar a 
elaborar una carta conjunta dels infants del poble en 
què es va demanar una taula de ping-pong, que ara 
tenim instal·lada davant del CIR i que gaudeix de molt 
d’èxit entre locals i visitants.

A causa de les restriccions del moment, la Cavalcada 
Reial es va transformar en una visita reial estàtica da-
vant de casa. Es va poder demanar la visita mitjançant 
un formulari i Melcior, Gaspar i Baltasar van poder sa-
ludar a les famílies. Volem agrair a Ses Majestats poder 
venir a visitar-nos en unes condicions adverses i desit-
gem que la propera visita sigui més càlida... Sens dubte, 
tenim ganes de tornar a fer una rebuda comunitària.

Actualment, ja tenim una programació de les festes de 
Nadal en marxa i us volem convidar a participar-hi.

NADAL
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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 2021)  ................................................................................................................................................................................................... 500 €
 • ADF “Puig d’Arques” (Extraordinària 2021)  ..............................................................................................................................................................................  337,22 €
 • Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones)  ....................................................................................................................................................................... 2.177,55 €

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

DEFUNCIONS

L’Engràcia Vilà Geroni 
va morir el dia 6 de febrer del 2021.

En Joan Giribet Arqué 
va morir el dia 8 de maig del 2021.

La Roser Boschsacoma Carreras 
va morir el dia 17 de maig del 2021.

La Francisca Puig Vila 
va morir el dia 8 de juliol del 2021.

En Pere Caparrós Berta 
va morir el dia 22 de setembre del 2021.

153

162

268

498

886

1.242

1.243

1.208

1.626

1.514

1.113

1.009 

Viatgers 2008

Viatgers 2009

Viatgers 2010

Viatgers 2011

Viatgers 2012

Viatgers 2013

Viatgers 2014

Viatgers 2015

Viatgers 2016

Viatgers 2017

Viatgers 2018

Viatgers 2019

645Viatgers 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

Actualment, estem esperant que el Departament de 
Salut ordeni la reincorporació dels seus treballadors al 
Consultori Local de Madremanya.

Un cop disposem de nou dels serveis de la treballadora 
social, l’educadora social, el metge i la infermera us infor-
marem pels canals habituals.

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




