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CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques

Han arribat les Festes de Nadal, el temps corre molt ràpid i ens n’adonem sobretot en dates 
assenyalades.

No ha sigut un any fàcil, moltes empreses del nostre entorn han tancat o es troben en una 
situació complicada, de la mateixa manera, en major o menor mesura  les economies 
domèstiques s’han vist afectades. Però tant a nivell professional com personal sabem que hem 
d’aguditzar el nostre enginy i creativitat per superar aquest moment.

A nivell d’Ajuntament notem molt les retallades pressupostàries de les administracions 
supramunicipals, les que ens donen subvencions, però això ens anima a buscar solucions en 
altres àmbits.

Crec que ha sigut un any molt bo pel nostre municipi, des de totes les àrees s’ha treballat de 
valent per aconseguir moltes de les actuacions que podreu veure en aquest butlletí. Després 
d’anys d’esperar la banda ampla l’hem aconseguida a un cost zero per a l’Ajuntament. Les 
línies d’autobús ens porten cap a Girona i cap  a La Bisbal d’Empordà, mai haviem tingut un 
transport públic amb tantes possibilitats. 

Per altra banda, encara tenim aspectes a millorar, i un d’ells és fàcil i de bon aconseguir, si ens 
impliquem totes les persones que tenim gossos. Tenim  moltes queixes  dels gossos deslligats 
pels carrers del poble. Realment és un problema no només de sanitat pública (defecacions pel 
carrer) sinó també de seguretat pels que hi vivim. Hi ha pares que ens diuen “el meu nen/nena 
li fa por anar sol pel carrer perquè té por del gossos que volten sols”. Que a Madremanya un 
poble on hi ha kilòmetres de boscos per passejar els gossos i ens trobem amb actituds 
incíviques d’aquest tipus, sap molt de greu, i  a més és una falta de respecte per qui realment 
estima i cuida el seu gos respectant la convivència en comunitat.

En canvi vull felicitar a totes les associacions pels actes que ens ha fet disfrutar al llarg 
d’aquest any, han sigut molts i molt participatius. Això encoratja a tothom a treballar pel nostre 
petit poble aportant-hi cadascú el seu granet de sorra.

Encarem l’any vinent amb ganes d’acabar obres importants, aquest hivern obrirem el nou 
cementiri , la nova deixalleria, l’Ajuntament nou, millorarem la conservació dels camins…. 
Encararem els propers 365 dies amb empenta per superar els grans reptes que tenim per 
davant.

De tot cor us desitjo unes Bones Festes i un any 2010 ple de pau, salut i alegria.

L’Alcalde
Albert Peracaula i Boschsacoma
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HISENDA

L’Ajuntament per segon any consecutiu congelarà els tipus impositius de tots els 

impostos; a més aquest any també congelarem les taxes, incloent-hi el rebut 

d’escombraries.

S’ha contractat una assegurança multirisc de tots els immobles de titularitat municipal: 

Ajuntament, Cementiri nou, Centre cívic, Sala de ball i Pista polivalent amb una 

valoració total del continent d’1.540.253€ i una valoració de contingut de 88.000€. S’ha 

contractat a la societat Mapfre Seguros Generales SA.
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Capítol I. Despeses de Personal.................................. ..53.598,97 €
Capítol II. Despeses en Béns Corrents i Serveis..........116.601,03 €
Capítol III. Despeses Financeres................................... ..1.500,00 €
Capítol IV. Transferències Corrents................................18.300,00 €
Capítol VI. Inversions Reals............................................70.000,00 €
Capítol IX. Passius Financers.........................................15.000,00 €

Funció 1. Serveis Generals.............................................86.700,00 €
Funció 3. Protecció social .............................................16.500,00 €
Funció 4. Producció de Béns Social..............................104.800,00 €
Funció 5. Producció de Béns Econòmics........................42.500,00 €
Funció 9. Transferències a Administracions Públiques ....8.000,00 €
Funció 0. Deute Públic....................................................16.500,00 €

Total general de l’estat de despeses............................275.000,00 €

Total de despeses ordinàries....................................... 190.000,00 €
Total de despeses d'inversions ......................................85.000,00 €

Capítol I. Impostos Directes............................................92.000,00 €
Capítol II. Impostos Indirectes.........................................20.000,00 €
Capítol III. Taxes i Altres Ingressos.................................36.500,00 €
Capítol IV. Transferències Corrents................................85.400,00 €
Capítol V. Ingressos Patrimonials.....................................1.100,00 €
Capítol VII. Transferències de Capital.............................40.000,00 €

Total general de l’estat d'ingressos...............................275.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris........................................... 235.000,00 €
Total d’ingressos d'inversions.........................................40.000,00 €

PRESSUPOSTOS 2009
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AMBIT SOCIAL

SOCIOCULTURAL

Des de el àmbit sociocultural, s’han portat a terme les següents activitats:

• El 26 de desembre Festivitat de Sant Esteve hi va haver missa i concert a càrrec de 

la Coral de Sant Sadurní de l’Heura.

• El taller de manteniment de la memòria a càrrec de l’Associació de Malalts de 

l’Alzheimer de Cassà de la Selva i Girona. Experts en malalties de deteriorament de la 

memòria. Va constar de 10 sessions setmanals els dimecres a les 18:30 h, del 4 de 

març al 6 de maig. L’assistència va ser de 14 participants.

• El 26 d’abril, la visita cultural a Barcelona. On va tenir lloc la visita al refugi antiaeri 

del Turó de la Rovira, al conjunt monumental de la Plaça del Rei, al claustre i al jardí

medieval del Monestir de Pedralbes.

Cal dir que les visites van ser guiades pel 

mateix director del Museu d’ Història de la 

Ciutat, el Sr. Joan Roca i Albert i el seu 

equip.
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• El 17 de maig es va celebrar la Festa de la Gent Gran. Després de la Missa i el 

recital de cançons a càrrec de la Coral Amics Cantaires de Celrà, 177 persones vam 

anar a dinar a l’Hotel Medes II de l’Estartit. A la tarda vam poder gaudir de la 

passejada amb el trenet de Pals pels arrossars i visitar el Molí, ballar a l’hotel o 

passejar per l’Estartit. 
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• El dissabte 20 de juny varem poder gaudir de l’obra OUT! representada per Pere 

Hosta, dins la programació d’Escenaris 2009.

• El 18 de juliol va tenir lloc el Festival Emergent amb gran participació de públic així

com d’artistes.

Als forats visibles de les parets de pedra, s’hi van col·locar obres de petit format i a 

les entrades de les cases, una exhibició de pintures d’artistes locals. També es van 

recitar poemes i cantar cançons amb la col·laboració dels nostres vilatans.  

• Enguany el mes d’agost amb l‘Associació Gresol 

varem crear un Festival d’Exhibició nocturna 

d’obres d’art contemporani de petit format, amb la 

participació de gent del nostre municipi i d’artistes 

nacionals i internacionals.
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Volem agrair a tots els participants la seva col·laboració desinteressada i donar-los les 

gràcies per haver fet possible aquest nou festival.

• Seguint amb la memòria històrica, el 13 de setembre va tenir lloc la xerrada sobre 

l’arribada de l’aigua, a càrrec de Josep Enrich i Josep Cruset.

• També es va seguir amb la història oral el dia de la Germandat, el passat 5 

d’octubre. Aquesta va ser a càrrec de tots el germans de la mateixa: Josep Cruset, 

Josep Soteras, Miquel Marquès, Jaume Hipòlit, Josep Castelló, Narcís Puig i Esteve 

Saguer. Disculpant l’assistència d’Ernest Hipòlit. Seguidament es va celebrar la missa 

solemne i tres sardanes a càrrec de  la Cobla la Bisbal Jove.

El festival va acabar amb el concert de la 

Banda el Planter (un grup de joves del poble 

que van participar en un taller de percussió

dirigit per Enric Canada) i la presentació del 

taller de dansa contemporània (també

format per joves del poble i dirigit per 

Meritxell Cardellach). Seguidament va 

haver-hi un concert a càrrec del Trio de Jazz 

amb Enric Canada.
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• El dilluns 2 de novembre va tenir lloc la xerrada sobre les successions (Cicle de 

xerrades del Consorci de Benestar del Gironès- Salt)  .

• El 12 de novembre la xerrada era sobre: medicaments fem-ne un bon ús 

(promoguda pel col·legi de farmacèutics i disposalut).

• El 20 de novembre tractava les incapacitacions, autotuteles, maltractaments i 

testament vital (Cicle de xerrades del Consorci de Benestar del Gironès-Salt).

• Així mateix, els divendres de novembre i desembre es segueix el taller de ioga

iniciat per l’Associació de Dones.

• Pels joves del nostre poble a part dels dos 

tallers (el de percussió que van fer la seva 

primera presentació al poble el dia 8 d’agost, 

i el taller de dansa) es va posar com cada 

any el Bus per anar a la Festa Major de la 

Bisbal i el bus per anar a Fires de Girona. 
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MEDI AMBIENT

MINIDEIXALLERIA

Cada família tindreu una targeta d’accés al recinte. Un cop a dins, haureu de posar 

cada residu al contenidor corresponent. Se us informarà de com utilitzar-la.

Es preveu inaugurar-la aquest hivern; per això veureu que aquest proper any no hi 

haurà les visites de la deixalleria mòbil, ja que quedarà substituïda per la deixalleria 

fixa, apropant i facilitant molt la gestió correcte dels residus del nostre poble.

Tenim l’obra de la minideixelleria 

pràcticament acabada, només falta que hi 

arribin els serveis d’aigua, llum i telèfon. A 

part, s’ha d’instal.lar el control d’accessos, 

l’obertura automàtica del portal i les 

càmeres de videovigilància per evitar 

accions incíviques.

NOU PUNT VERD DEL QUINTAR

Hi portarem el contenidor que hi ha a dalt de la pujada al poble, i també, a petició dels 

veïns del Pedró, hi traslladarem els dos contenidors que hi ha anant cap al cementiri 

nou. Amb aquesta nova ubicació guanyem:

S’ha acondicionat el segon punt verd del 

nucli urbà de Madremanya, després del 

de Can Güell i el de Millàs. Seguint amb el 

model dels altres, en aquest punt trobem 

els contenidors de selectiva: vidre-paper-

plàstic, juntament amb els contenidors de 

rebuig. 
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-Que les entrades generals al poble per la part del darrera siguin més ordenades tant 

pels qui van en cotxe, com per a qui té el costum de fer-ho servir de ruta de passeig.

-Tenir els contenidors d’una manera més neta i ordenada.

-Facilitar al ciutadà la tria selectiva ja que, quan vas a llençar deixalles, pots portar tots 

els tipus de deixalles a la vegada en un mateix punt.

Després de diferents contactes amb operadors de gas, l’única empresa interessada 

en venir al nostre poble ha sigut Primagas Energia SAU, amb qui hem signat un 

conveni per la implantació del servei de subministrament de gas propà. Els punts més 

importants del Conveni són:

-La durada del conveni és de divuit anys prorrogables.

-L’Ajuntament cedirà el terreny per a la instal·lació dels dipòsits aeris, que estaran 

situats entre la minideixalleria i el cementiri nou.

-La xarxa de canalització, des de la vàlvula general del dipòsit fins a la clau de pas 

dels domicilis, serà propietat exclusiva de l’Ajuntament.

-En un termini de vuit anys s’haurà de completar la canalització de gas al nucli urbà.

-Tota la instal·lació dels dipòsits d’emmagatzematge i la seva obra civil anirà a càrrec 

de Primagas, com també totes les legalitzacions i autoritzacions administratives 

necessàries.

-El manteniment de tota la instal·lació, dels dipòsits i de totes les xarxes de

ARRIBADA DEL GAS PROPÀ AL NUCLI URBÀ DE MADREMANYA

OBRES I ACTUACIONS
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l’Ajuntament aniran a càrrec de Primagas.

Per les cases interessades en la instal·lació de gas propà, però que encara no els 

arriba, Primagas els ofereix la possibilitat d’instal·lar unes ampolles de 400 kgs amb la 

valvuleria complerta. Per a més informació: 902300322 o a  http://www.primagas.es

CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIVALENT

Els Fons Estatals d’Inversió Local han sigut creats per crear ocupació i dinamitzar 

l’economia per part del Govern Estatal.

La quantitat que li toca a cada municipi és proporcional als habitants empadronats. A 

Madremanya ens han arribat 38.760€, que els hem repartit en dues obres:

-Acondicionament del davant de la pista polivalent.

-Millora acústica de la pista polivalent.

-El primer consisteix en posar un paviment de color davant del pavelló, que diferenciï la 

vialitat del carrer amb l’espai de l’entrada principal, conservant l’alzina que actualment 

hi tenim. 

Col·locació de desguassos centrals per treure totes les aigües plujanes. Observarem si 

amb això s’evita l’entrada d’aigua de pluja a la pista.

Fer arquetes de serveis entre la zona d’equipaments de la urbanització i el pavelló.

-Per la segona obra s’ha encarregat un projecte d’acondicionament acústic del pavelló

a  l’empresa SiS Consultoria Acústica,s.l. 

L’objecte d’aquest projecte és determinar quines solucions cal aplicar al pavelló

polivalent del poble per millorar significativament les condicions acústiques del recinte. 

Totes les superfícies interiors del pavelló i els acabats provoquen que el temps de 

reverberació sigui excessivament elevat per l’ús polivalent que té, fins i tot per ús
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esportiu. El temps de reverberació és el temps necessari de manera que quan 

s’interromp l’emissió d’un so, aquest decau per sota d’un determinat nivell. És a dir, és 

significatiu del temps durant el que continuarem sentint el so una vegada aquest ja no 

s’emet, degut a les reflexions que s’originen per les parets, terra i sostre del recinte. El 

temps de reverberació que s’ha mesurat és de l’ordre de tres segons i mig, i el 

recomanable per un recinte on es prioritzi l’ús per activitats on entendre la paraula és 

important, estaria comprès entre 0,8 i 1,2 segons amb el pavelló ocupat. Pràcticament, 

es triplica el temps màxim que seria aconsellable per aquest recinte.

La intel·ligibilitat de la paraula, facilitat per entendre el missatge oral, en les condicions 

inicials, i sense utilitzar un sistema de reforç electroacústic, presenta la valoració

qualitativa de pobre i per un espai d’ús polivalent, de reduïdes dimensions, hauria de 

ser bona per permetre un ús adequat i còmode del recinte.

Es realitza la previsió d’acondicionar acústicament el pavelló en dues fases. La primera 

d’elles consisteix en el tractament de dues parets amb absorbents del so,  un 

revestiment de planxa metàl·lica perforada i amb una fibra mineral a la cambra. A la 

segona fase es tractaria el sostre del pavelló amb baffles, banderoles absorbents del 

so, suspesos al llarg de tot el recinte.

Amb l’execució de la primera fase es reduirà el temps de reverberació del recinte a uns 

dos segons amb el pavelló buit i amb la segona fase es reduirà a un segon i seixanta 

dècimes, amb el pavelló buit, i a un segon amb el pavelló ocupat. Aquestes actuacions 

permetran la utilització del pavelló polivalent amb comfort i serà possible realitzar-hi tot 

tipus d’actes amb unes condicions d’audició bones. La intel·ligibilitat esdevindrà bona 

per a totes les posicions del recinte. 
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Aquestes fotos ens mostren el pavelló un cop estiguin realitzades les dues fases.
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CEMENTIRI

CAMÍ DE MILLÀS A PÚBOL

molt més estrets. Aquest tram no entrava dins del projecte perquè està situat dins de la

unitat d’actuació urbanística de Millàs, i les administracions supramunicipals no poden 

subvencionar obres en llocs que estan pendents d’urbanitzar. Tota aquesta zona és molt

Hem acabat d’arranjar el jardí interior i exterior del 

nou cementiri amb un cost de 11.310€ , tot ell ha 

estat ideat perquè, amb un mínim manteniment, 

llueixi tot l’any.

El grup Mémora està acabant d’enllestir la col.locació

de les làpides. Es deixaran dues làpides rotulades a 

nom de l’Ajuntament i s’hi col.locaran jardineres i 

gerros per fer-nos una idea de com quedarà tot el 

conjunt. Només ens queda portar-hi els serveis 

d’aigua i llum des de la urbanització. Ja tenim una 

subvenció concedida de 18.000€ de la Diputació de 

Girona per portar-ho a terme ben aviat.

Volem que el cementiri s’obri aquest hivern, 

s’informarà de tot a tothom.

Aquesta primavera varem acabar l’acondiciona-

ment del camí de Millàs a Púbol. Vam decidir de fer 

les cunetes transitables; amb això pràcti-cament 

vam aprofitar la mateixa amplada que tenia el camí

antic. 

Els últims 100 metres abans d’arribar a Millàs són
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conflictiva en èpoques de pluja i per tal que els veïns puguin circular-hi millor, 

l’Ajuntament ha assumit el cost.

El cost total del projecte ha sigut de 196.610,75€ subvencionats pel Consell Comarcal 

del Gironès i la Generalitat de Catalunya i 12.000€ pagats per l’Ajuntament de 

Madremanya.

CAMÍ DE BEVIÀ

Refarem cunetes, netejarem obres de fàbrica, sobretot els tubs que travessen la riera de 

Vilers, actualment els costa engolir l’aigua. Posarem graves compactades a on més falta 

faci.

Aquesta obra la farà l’empresa Construccions Narcís Matas SL, de Verges, per un cost 

de 12.600€ .

Mitjançant la subvenció de vies verdes del Consell 

Comarcal del Gironès arreglarem el camí de Bevià. 

Alguns trams estan molt malmesos per l’aigua, fa 

uns d’anys de l’última actuació que s’hi va fer, i 

convé repassar, sobretot els punts on hi ha més 

desnivell. Aquesta actuació va lligada amb la ruta 

verda Madremanya-Bevià.

MADREMANYA-BEVIÀ PEL CAMÍ DEL LLOP

Hem engegat els treballs de recuperació del Camí del Llop. S’ha començat pel costat de 

l’encreuament de Bevià amb la carretera de Bordils: hem desbrossat el camí que estava 

totalment perdut, feia més de vint anys que no s´hi podia passar. Aquest tram no
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s’acondicionarà com a via per a trànsit motoritzat, sinó com a via pedestre o ciclista cap 

a Bevià.

L’últim tram que hi ha entre els noguers i el transformador està en negociacions amb el 

propietari, per veure la millor manera de portar a terme la continuïtat del camí fins al 

final.

El següent tram, a partir del camí dels Prats cap al 

transformador, se sanejaran les terres més dolentes, posarem 

graves compactades, refarem cunetes i farem les obres de 

fàbrica necessàries per a una correcta evacuació de les aigües 

plujanes. Aquest tram sí que s’acondicionarà per passar-hi bé

amb maquinària agrícola; vindrà a ser un símil de l’actuació que 

s’ha fet al camí de les Dalmaues. L’obra la farà la mateixa 

empresa que el camí de Bevià, per un cost total de 20.239€.

AMPLIACIÓ AJUNTAMENT DE MADREMANYA

Les obres d’ampliació de l’Ajuntament van a bon ritme, ja hi 

ha més del 70% de l’obra executada. Aquesta primera fase 

ha sigut molt complicada; moltes de les parets mestres 

estaven fetes amb pedres i terra, això podia ocasionar 

l’esfondrament de l’edifici, però realment l’empresa ha 

actuat amb molta cura, tant en l’obra com amb el veïnatge. 

Volem aprofitar per agrair als veïns el grau de comprensió

que han tingut amb les inevitables molèsties que algun dia 

s’han trobat.
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Aprofitarem per arreglar les rajoles malmeses de la Plaça Major, sobretot les que hi ha a 

l’entrada principal actual. També farem una petita millora a la Plaça perquè no s’hi facin 

basses, mentre s’espera poder-hi fer una actuació definitiva més endavant.

Cap al mes de febrer farem el trasllat d’Atenció al Públic a la nova 

entrada de l’Ajuntament, que serà a la planta baixa de la placeta 

del darrera. Secretaria i Serveis Generals també passaran a la 

part nova, així podrem continuar l’obra al costat, a on hi ha l’actual 

Ajuntament.

L’obra pendent és molt més senzilla, no s’ha de tocar estructura i 

pràcticament tot són obres interiors.

CREU DE MILLÀS

Varem fer una proposta al Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, consistent en 

desplaçar uns metres la ubicació de la Creu de 

Millàs cap a un lateral del vial, per evitar els 

impactes dels vehicles i assegurar-ne la seva 

conservació.

A més plantejàvem la recuperació d’un graó original 

que estava per sota del nivell de circulació.

La Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el 

projecte de desplaçament i les actuacions que els hi 

proposàvem. 
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CANVI CABLEJAT ELÈCTRIC

S’ha grapat el cablejat elèctric a les parets de les 

cases d’una part dels carrers de Sant Esteve i 

Avinguda de les Gavarres. Volem agrair als 

propietaris que han col.laborat en la predisposició a 

fer que el nostre poble sigui una mica més polit. Ara 

falta grapar la línia que alimenta les faroles i treure 

les palomilles, que ben aviat és portarà a terme.

Això és un pas transitori per fer els carrers una mica 

més vistosos, i esperar uns anys a poder soterrar 

definitivament tots els serveis. 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La canonada d’impulsió que va des de Sies fins a Can Mas Torrent s’ha renovat 

completament. Aquesta canonada és la que porta l’aigua a dalt del dipòsit general, d’un 

temps ençà hi teníem fuites d’aigua cada setmana, degut a una tara de la canonada 

antiga.

Aquesta obra es va adjudicar a Assa Hidràulica i Electricitat SL per un cost total de 

157.799,44€.

Des del mes de febrer passat l’aigua que arriba a les nostres llars és apta pel consum de 

boca, les anàlisis periòdiques poden consultar-se a la Mancomunitat o als Ajuntaments 

que la integren.
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Com ja deureu saber, la televisió de tota la vida és a punt de desaparèixer, per donar 

pas definitivament a la nova Televisió Digital Terrestre.

Amb la nova televisió, hi sortim guanyant, perquè són molts els avantatges de la 

tecnologia digital: un nombre més gran de canals, més qualitat d’imatge i so a l’alçada 

d’un DVD, i més serveis associats a la televisió que aniran sorgint amb el temps.

És molt important provar que us arriba la senyal de TDT a casa i no esperar a l’últim dia. 

A Madremanya juntament amb molts altres pobles es preveu que serà el 31 de 

desembre del 2009.

La Generalitat ha instal.lat un repetidor a la torre de la Serra de Millàs, però només té un 

angle de 30º enfocat cap al poble de Millàs.

Hi haurà alguna casa que haureu de canviar l’antena, l’amplificador o fins i tot la 

televisió,  tot depèn de l’antiguitat i el tipus de connexions que teniu. Per això us 

recomanem que consulteu un instal.lador autoritzat. Si tot i així, teniu problemes per 

rebre el senyal, informeu-ne a l’Ajuntament i recordeu:

NOMÉS AMB LA TDT VEUREM LA TELE !!!

TDT

NOVES TECNOLOGIES
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Finalment, després de molta insistència de tots nosaltres, la Secretaria de 

Telecomunicacions de la Generalitat ha inclòs el nostre municipi dins del desplegament 

de la banda ampla rural, tot i no estar-hi inclòs inicialment.

Així l’operador de telecomunicacions Iberbanda ha instal.lat els equips a la Serra de 

Millàs i dóna servei a totes les cases amb visibilitat directe a la torre. Aquest operador, a 

més de la banda ampla, ens ofereix la possibilitat de tenir telèfon fix sense necessitat de 

disposar de cablejat telefònic tradicional, i mantenir el número de telèfon actual.

Iberbanda és una empresa de contrastada solvència, i és la que millor qualitat de servei 

ens pot donar davant de qualsevol operador local. L’Ajuntament ha treballat per la 

implantació d’Iberbanda al nostre municipi, però la relació contractual d’instal.lacions, 

manteniment… a nivell de domicili, és exclusivament amb l’operadora.  Podeu contactar 

amb ells trucant al 800365111 o a la pàgina web http://www.iberbanda.es

El mes de novembre es va fer una presentació de l’empresa a la Sala de Ball, a on hi va 

assistir molta gent interessada pel servei, actualment a Madremanya ja hi ha 18  famílies 

donades d’alta.

BANDA  AMPLA

Per a qui no disposi d’internet instal.larem un punt de 

connexió gratuït a la Sala de Ball, aquest substituirà el que 

hi ha a l’Ajuntament, així facilitarem l’accés i utilitzarem 

l’ordinador que hi tenim. També s’hi instal.larà una connexió

wifi per si hi ha algú que vol connectar-se amb el portàtil 

particular.
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Què és?

Aquest any s’ha implantat a la pàgina web de l’Ajuntament un mòdul de gestió de 

sol·licituds i tràmits per internet integrat a la plataforma del Concorci AOC (Consorci 

Administració Oberta de Catalunya), que permet l’accés per part de ciutadans o 

empreses a serveis de tramitació des de la pàgina web de l’Ajuntament, donant 

compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels 

ciutadans als Serveis Públics.

Aquest mòdul assegura la possibilitat al ciutadà de fer tràmits i gestions les 24 hores del 

dia, qualsevol dia de l’any i a qualsevol lloc, i pot consultar en línia l’estat i el contingut 

dels mateixos.

Aquest mòdul contempla totes les garanties de seguretat i jurídiques necessàries.

Com funciona?

A la pàgina web de l’Ajuntament: www.madremanya.cat accedim a: Tràmits municipals.

Aquest tràmits bàsicament són: sol·licituds, comunicacions, suggeriments, … Alguns 

d’aquests tràmits necessiten autenticació, és a dir, identificació amb certificat digital 

(signatura electrònica a través d’una targeta proporcionada per una empresa

subministradora com l’Agència Catalana de Certificació o bé el DNI electrònic).

A partir d’aquí s’omple el formulari, i a través del Consorci AOC arriba a l’Ajuntament per 

correu electrònic.

El seguiment d’aquests tràmits és el mateix que si es fan presencialment a les oficines 

de l’Ajuntament.

Us animem a utilitzar-lo!

E-TRAM: TRÀMITS MUNICIPALS EN LÍNIA
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Des de el mes de juliol el servei públic de transport ha canviat, les principals novetats 

són:

- S’augmenten a vuit  recorreguts,  dels sis que hi havia fins el juny.

- Es podrà anar fins a la Bisbal d’Emp., ja que els recorreguts són Girona- La Bisbal.

- Les parades al nostre municipi són a Madremanya, Millàs, i Vilers a l’alçada de Can 

Cros.

Des de l’Ajuntament s’han aconseguit aquestes millores, però hem de ser conscients 

que la frequència de trajectes és molt elevada amb relació a la població que som, i a l’ús 

que s’en fa actualment, moltes vegades passa l’autobús buit. 

Volem incentivar i promoure la utilització del transport públic, per això des de 

l’Ajuntament  oferim a totes les persones empadronades (a partir de 12 anys) les 

targetes T-10 gratuïtament, per anar direcció Bordils-Celrà (1 zona) o a Girona (2 

zones). Aquestes targetes permeten fer 10 viatges i són vàlides fins el pròxim canvi de 

tarifes que sol ser a finals d’any. La podeu demanar a l’Ajuntament i un cop esgotada la 

torneu i se us canviarà per una de nova.

Aquest nou sistema permet fer desplaçaments amb transbordaments sense cost dins un 

límit horari. Es disposa per a 1 zona d’1 hora i 15 minuts i per a 2 zones d’1 hora i 30 

minuts.

MOBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC
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HORARIS:



BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

VARIS I BREUS

DELIMITACIONS AMB POBLES VEÏNS

-Delimitació dels termes municipals de Sant Martí Vell amb Madremanya

-Delimitació dels termes municipals de Corçà amb Madremanya

El proppassat 8 de juny vam signar l’acta de delimitació entre els municipis, vam 

treballar a partir de l’acta signada el 3 de setembre de 1925, i l’acta addicional atorgada 

el 23 de maig de 1975. Es van localitzar un total de 2 fites.

-Delimitació dels termes municipals de La Pera amb Madremanya

El proppassat 16 de novembre vam signar l’acta de delimitació entre els municipis,vam 

treballar a partir de l’acta signada el 15 de març de 1926 i de l’acta addicional atorgada 

el 14 de març de 1944. Es van localitzar un total de 9 fites.

El proppassat 20 de maig vam signar l’acta de 

delimitació entre els municipis, vam treballar a 

partir l’acta signada el 15 de març del 1944 i dels 

quaderns topogràfics annexos. Es van localitzar 

un total de 25 fites.   Com a fet curiós, en vam 

trobar una de nova a dalt de Can Torres que a 

les actes del 1944 no apareixia (adjuntem foto).

SANITAT

Dins el programa de subvencions de Dipsalut per a l’adquisició i millora d’equipaments 

de consultoris locals, hem aconseguit una subvenció de 1963€ , amb la qual hem 

comprat un aparell per mirar les orelles, un aparell per mirar la pressió arterial, una 

làmpada, una paperera, a més de petit instrumental mèdic necessari.
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Per altre costat també hem adquirit un equipament informàtic format per un ordinador, 

pantalla i impressora.

Esperem que tot això ajudi a que els nostres ciutadans estiguin més ben atesos al 

consultori municipal del poble.

ADF

L’Associació de Defensa Forestal obrirà el camí que comença a la Serra de Millàs i va 

fins a Cal Roig de Caraup. És un camí antic que possiblement anava fins a La Pera, 

actualment està bastant perdut i acaba a l’encreuament del camí que va de Pedrinyà

fins a Cassà de Pelràs.

Hem donat una subvenció a l’ADF de 2166,66€ corresponent al 50% dels treballs a 

realitzar.

SUBVENCIONS OTORGADES PER L’AJUNTAMENT

-Fundació Esclerosi Múltiple                                                      100€

-AECC (Fundació contra el càncer)                             110€

-CEIP Bordils (Escola)                                           175€

-Associació Lúdico Cultural de Dones                               600€

-Associació Cultural, Recreativa i Esportiva (Comissió)    1500€

-Material escolar per a l’escolarització obligatòria (per nen/nena) 100€

-Benvingut a Madremanya (naixement)                              300€

-ADF “Puig D’Arques” 2616€
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RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL 7 DE JUNY  

DE 2009

Número d’electors censats: 186

Total votants: 98

Vots nuls: 0

Vots en blanc: 9

Resultats:

CONVERGÈNCIA I UNIÓ – CIU 38

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – (EUROPA DELS POBLES 

VERDS) – ERC – (Edp-V) 13

PARTIT POPULAR – PP 5

PARTIDO FAMILIA Y VIDA – PfyV 2

PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ – RC 1

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA: L’ESQUERRA 6

ELS VERDS – GRUP VERD EUROPEU 4

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PSC 18

INICIATIVA INTERNACIONALISTA – LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES 2

(La resta de candidatures no van obtenir cap vot)
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INFOCAT

Recentment hem aprovat el  Pla Protecció Civil INFOCAT.

Tot seguit s’acompanyen les conclusions bàsiques a tenir en compte alhora d’establir un 

correcte seguiment del Pla de Protecció Civil pel municipi de Madremanya.

Tasques administratives:

•Revisar periòdicament el manual d’actuació per a incendis forestals específic de 

Madremanya per actuar segons marca el protocol d’actuació si és necessari.

•Fer incidència en la població de les campanyes de prevenció i protecció per incendis 

forestals des de la Generalitat de Catalunya.

•Controlar els permisos de crema i ser molt rigorosos dins les dates establertes dins 

l’època de risc d’incendi.

Tasques de manteniment:

•Control de la neteja del sota bosc proper a les línies de mitjana i al voltant dels 

transformadors elèctrics.

•Mantenir o vetllar pel bon manteniment dels camins forestals d’accés a nuclis de 

població o cases aïllades. 

•Vetllar per la comprovació del bon funcionament dels hidrants del municipi. Ampliar la 

xarxa d’hidrants H100 del municipi o punts d’aigua (dipòsits mínim 120m3) amb hidrant 

H100. Sobretot en el Sector 1 establert en el Mapa de Madremanya INFOCAT.

•Realitzar actuacions regulars de neteja de sota bosc als nuclis habitats i cases aïllades 

propers a la massa forestal (perímetre mínim 100 metres).

•Adequar pistes forestals estratègiques i/o pistes forestals d’atac als diferents sectors del
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municipi de Madremanya. Classificació pistes forestals segons Pla d’Emergències 

Especials de Catalunya per Incendis Forestals (actualitzat 2008):

Primaris : Camins que tenen una amplada mínima de 5 metres. Permet el 

pas creuat de dos camions tipus BRP.

Secundaris: Camins i pistes forestals entre 3 i menys de 5 metres 

d’amplada amb sobre amples disposats cada 100 – 150 metres que 

permeten el pas creuat de vehicles.

Terciaris: Camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de 

camions tipus BRP, i no disposen de sobre amples cada 100-150 metres. 

Per tant el seu ús durant l’extinció implica afegir complexitat operativa (no 

formen part de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals).

Tasques d’actuació en cas d’incendi forestal*:

•Evacuar la població de nuclis habitats i cases aïllades propers a la zona forestal cap al 

pavelló polivalent.

•Establir els controls d’accessos en els diferents punts marcats en el punt 5.1.4.3 de la

pàgina 23 del Manual d’Actuació.

*Conjuntament amb els serveis de protecció civil, policia autonòmica i bombers.

*Tenir en  compte  el Sector  del  municipi  (1, 2 o 3),  segons l’afectació de  l’incendi  

forestal.
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Ens hem adherit al projecte pilot del Consell Comarcal del Gironès de la creació

“d’equips de manteniment d’espais urbans”. Això representa la contractació de 4 

professionals sortits de la borsa del Servei d’Ocupació de la Generalitat, que vindran 

durant vuit dies. Els  hem encarregat la neteja del marge de l’aparcament de Can 

Romescu, canviar la tanca de protecció del mateix aparcament que estava molt 

deteriorada i pintar la barana de ferro. Estarem atents als resultats d’aquesta prova per 

si cal donar-li continuïtat.

A petició de la gent del veïnat del Mas Torrent aquest hivern hi instal.larem un panell 

informatiu nou, serà igual que els que vam posar l’any passat, però a més, al costat, hi 

col.locarem bústies per les cases que en vulguin. 

Els Ajuntaments de Madremanya i Sant Martí Vell  juntament amb l’Àrea de Turisme 

del Consell Comarcal del Gironès els mesos de juliol i agost vam  organitzar unes visites

COMPOSTATGE CASOLÀ

Donat l’èxit que va tenir la campanya del compostatge casolà a les famílies de 

Madremanya, en què s’hi van acollir 22 famílies, enguany s’ha engegat una nova 

campanya, en la que s’hi han acollit 6 famílies més, amb l’objectiu de participar 

activament en l’autogestió dels residus orgànics i vegetals. 

TALLER DE MANUALITATS

Un any més la Maria i la Marta ens han organitzat el 

taller d’estiu pels nens i nenes del nostre poble. 

Aquest any la temàtica ha sigut “Les llegendes de 

les Gavarres”. Durant dos mesos la mainada van 

gaudir: de tallers, gimcames, excursions… i el que 

és més important van disfrutar i jugar tot fent poble.
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MOVIMENTS DEMOGRÀFICS 

NAIXAMENTS

DEFUNCIÓ

Aina Maduell Siches
Filla de l’Eloi i la Tanit
Nascuda 27/12/08

Martí Hipòlit Puig
Fill d’en Jordi i l’Èlia
Nascut  18/05/09

Mar Martínez Cruset
Filla d’en Víctor i la Lídia
Nascuda 08/11/09

Roser Marquès Gifreu
Fill d’en Narcís i la Georgina
Nascuda 17/04/09

guiades pels nuclis antics dels dos pobles. Era un recorregut que començava a 

Madremanya i acabava a Sant Martí Vell, acompanyat d’un guia turístic oficial que 

explicava la història, anècdotes, i curiositats dels dos pobles.

Va ser un èxit ja que hi van participar 42 persones, 22 eren empadronats de

Madremanya.

En Lluís Casanovas Marquès va morir el 10 de juny de 2009.

La Maria Nadal Jordà va morir el 15 de juliol de 2009.



CALENDARI D’ACTIVITATS 2009

2 de gener - Taller de fanalet

5 de gener - Cavalgata de reis

20/1 a 24/3 - De 18:30 a 19:30 Taller de memòria

28 de febrer - Calçotada

9 de maig - Homenatge a la Gent Gran

12 de juny - A les 22:00 Escenaris amb Cascai, l’home incomplert

6,7,8 d’agost - Festa Major

9 d’agost - Festa Local

30 d’agost - Festival d’Art Contemporani

26 de setembre - Marxa Popular 

3 d’octubre - Festa Germandat

7 d’octubre - El Roser - Festa Local 

14 de novembre - Festa de Millàs

26 de desembre - Sant Esteve

POSSIBLES ACTIVITATS (PENDENTS DE CONFIRMACIÓ DE LA DATA)

- Carnaval infantil

-- Castanyada popular

-- Taller de Ioga

-- Segueix el taller de la banda el PLANTER

-- Possibilitat d’un taller de Circ

-- Festival emergent

-- Seguir amb la nostra història oral
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L’Ajuntament posa en marxa un servei d’avisos per correu electrònic. Aquells 
comunicats que fins ara circulaven en paper (festes,...), a partir del mes de febrer 
circularan també amb aquest nou sistema per els veïns que previament s’hagin inscrit. 
L’inscripció es realitzarà comunicant la següent informació a l’Ajuntament 

COGNOM, NOM_______________________________________________________

CORREU ELECTRÒNIC_________________________________________________
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TELÈFONS D’INTERÈS

*Ajuntament de Madremanya
Telèfon: 972 49 01 59
Fax: 972 49 01 60
Mail: madreman@ddgi.es
Web: www.madremanya.cat

*Consell Comarcal del Gironès
Telèfon: 972 21 32 62

*Mancomunitat d’aigües
Telèfon: 972 63 01 71
Urgències: 629 37 32 56

638 82 57 37

*Consultori mèdic de Madremanya
Telèfon: 972 49 10 41

*Consultori mèdic de Bordils
Telèfon: 972 49 11 77

*CAP de Celrà
Telèfon: 972 49 25 00 

*CAP del Güell
Telèfon: 972 21 05 15

*Farmàcia Bordils
Telèfon: 972 49 00 12

*Farmàcia Celrà
Telèfon: 972 49 20 18

*Farmàcia Corçà
Telèfon: 972 63 00 83

*Farmàcia Flaçà
Telèfon: 972 48 81 08

HORARIS

*Ajuntament de Madremanya
De dilluns a divendres de 10 a 13h. 
Dijous de 17 a 20h.

*Assistent social
2n dimecres de cada mes 
de 9:30 a 10:30h. Previ sol.licitud d’hora

*Consultori Mèdic
METGE- Dimarts i dijous de 12:00h a 
13:00h. Previ sol.licitud d’hora.
INFERMERIA- Dilluns 13:00 a 14:30h.

*EMERGÈNCIES
Telèfon: 112

*HOSPITAL Josep Trueta
Telèfon: 972 94 02 00

*Llar d’infants. El molinet
Telèfon: 972 63 09 45


