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CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques

Estem a punt de finalitzar l’any i amb els torrons a la mà rebem de nou el butlletí municipal. El passat 24 de 
maig es van celebrar les eleccions municipals. Van ser unes eleccions atípiques al nostre poble d’ençà de 
la democràcia. La bona notícia de tenir més de 250 habitants al municipi va fer que per primera vegada les 
llistes fossin tancades i s’escollís una candidatura, no unes persones en concret com s’havia fet sempre, i 
per aquest mateix motiu es va passar de 5 a 7 regidors. El que sí que no ha variat és la gran participació, 
propera al 82%, dada prou significativa que ens mostra l’interès dels veïns en la gestió de l’Ajuntament, com 
a administració més propera. La més sincera felicitació a tots els votants, independentment de l’opció triada. 
Personalment, i també els diferents membres de l’equip de govern, restem al vostre servei en el que sigui 
necessari, tant en l’àmbit particular com en el col·lectiu.

Una de les àrees que volem millorar en aquesta legislatura és la de participació ciutadana en les decisions 
de l’Ajuntament, per això s’ha creat la nova regidoria de Participació. Us convido a formar part de l’espai de 
debat i participació sobre el nostre present i el nostre futur, del poble que volem. Això ens ajudarà a articular 
una democràcia més forta. Estem convençuts que aquest esforç serà molt beneficiós per al poble de Ma-
dremanya.

Aquest butlletí ens porta un repàs de les principals actuacions que s’han fet aquest últim any, així com la 
demostració de la vitalitat social que gaudim en el poble.

Tenim a punt d’acabar el centre intergeneracional rural, que ha de ser el lloc de trobada i referent de la ma-
joria d’activitats del nostre municipi, actuant com a plataforma de serveis. Un cop acabat l’edifici, l’èxit del 
seu funcionament raurà en qui gestioni la zona del bar-botiga. Aquest hivern sortiran les bases per a la seva 
explotació i seria molt gratificant que pogués ser una persona del poble.

Cal destacar que Madremanya va ser present per donar suport al president Artur Mas quan va anar a decla-
rar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No hi ha res més trist que voler judicialitzar la política per 
la incapacitat, volguda o no, de buscar solucions democràtiques. Tots els regidors, en el moment de prendre 
possessió en la constitució del nou Ajuntament, ens vam posar al servei del nou Parlament, del president i 
del Govern de la Generalitat de Catalunya.

El procés cap a l’estat català no té marxa enrere tot i els entrebancs que sorgeixen i sorgiran. No tenim un 
referent històric en el món dels passos a seguir, per això no és un camí planer, però sí que té un futur il·lu-
sionant i esperançador.

Us desitjo que passeu unes Bones Festes i una molt bona entrada a l’any 2016.

Alcalde
Albert Peracaula i Boschsacoma
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Capítol I. Despeses de Personal  ...................................................................................................59.604,86 €
Capítol II. Despeses Corrents en Béns i Serveis .........................................................................150.895,14 €
Capítol III. Despeses Financeres .....................................................................................................9.500,00 €
Capítol IV. Transferències Corrents ................................................................................................50.000,00 €
Capítol VI. Inversions Reals .........................................................................................................109.000,00 €
Capítol VII. Transferències de Capital .....................................................................................................0,00 €
Capítol VIII. Actius Financers ..................................................................................................................0,00 €
Capítol IX. Passius Financers ........................................................................................................31.000,00 €
 
Àrea 1. Serveis Públics Bàsics .......................................................................................................67.500,00 €
Àrea 2. Protecció i Promoció Social ...............................................................................................14.000,00 €
Àrea 3. Producció de Béns Públics Preferents...............................................................................60.166,67 €
Àrea 4. Actuacions Econòmiques ...................................................................................................18.000,00 €
Àrea 9. Actuacions Generals ........................................................................................................209.833,33 €
Àrea 0. Deute Públic.......................................................................................................................40.500,00 €

Total general de l’estat de despeses ............................................................................................410.000,00 €    
Total de despeses ordinàries ........................................................................................................270.000,00 €
Total de despeses d'inversions .....................................................................................................140.000,00 €

Capítol I. Impostos Directes .........................................................................................................144.100,00 €
Capítol II. Impostos Indirectes ..........................................................................................................5.000,00 €
Capítol III. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos ........................................................................37.900,00 €
Capítol IV. Transferències Corrents ..............................................................................................107.900,00 €
Capítol V. Ingressos Patrimonials .....................................................................................................5.100,00 €
Capítol VI. Alienació d’Inversions Reals .........................................................................................12.200,00 €
Capítol VII. Transferències de Capital ............................................................................................97.800,00 €
Capítol VIII. Actius Financers ..................................................................................................................0,00 €
Capítol IX. Passius Financers .................................................................................................................0,00 €

Total general de l’estat d'ingressos ..............................................................................................410.000,00 €
 
Total d’ingressos ordinaris ............................................................................................................300.000,00 €
Total d’ingressos d'inversions .......................................................................................................110.000,00 €

PRESSUPOST 2015
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Per vuitè any consecutiu l’Ajuntament congelarà el tipus impositiu de tots els impostos i per setè any el de 
totes les taxes (escombraries…) exceptuant les del cementiri, que es van modificar fa 5 anys.

La gerència territorial del Cadastre ens ha notificat que aquest any 2016 farà una regularització cadastral al 
nostre municipi. És una iniciativa del govern estatal del PP, que va aprovar el desembre del 2012 un procés 
de regularització extraordinària que s’havia de dur a terme entre el 2013 i el 2016. L’objectiu del procés és 
incorporar al cadastre totes les construccions o alteracions de les característiques dels immobles que s’han 
fet els últims anys. El mateix cadastre actua d’ofici i ens ha informat que el cost per al ciutadà d’aquest servei 
és de 60 euros per immoble regularitzat.

Aquesta regularització, que poden ser obres noves, piscines, ampliacions, també determinarà un valor ca-
dastral per a les construccions indispensables per al desenvolupament de les explotacions agràries, rama-
deres o forestals en sol rústic com són coberts, granges...

BONIFICACIONS PER A VEHICLES I OBRES

Bonificació per vehicles històrics. D’acord amb el paràgraf 4t de l’article 95.6 del Text refós de la Llei d’hi-
sendes locals, s’estableix una bonificació per a tots els tipus de vehicles declarats històrics a l’empara del 
Reglament de vehicles històrics o amb una antiguitat superior a vint-i-cinc anys des de la data de la seva 
fabricació o, quan aquesta no consti, des de la data de la seva primera matriculació o, subsidiàriament, des 
de la data en la qual el model de vehicle es va deixar de fabricar. La bonificació s’aplicarà sobre la quota 
tributària total, consistirà en un percentatge del 75% i s’haurà de sol·licitar davant l’Ajuntament acompanyant 
la documentació justificativa corresponent.

Bonificacions. Les construccions, les instal·lacions i les obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la quota tributària total de l’impost. Aquesta 
declaració correspondrà al Ple, per majoria simple, i només es podrà acordar quan concorrin circumstàncies 
socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

La bonificació s’haurà de sol·licitar davant l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la llicència urbanística.
Sens perjudici d’altres supòsits que es puguin declarar, es declaren d’especial interès municipal les obres 
de rehabilitació d’habitatges unifamiliars, amb una bonificació del 50%, sempre que constitueixin primera 
residència i fins a una base imposable total de 60.000 euros per cada període de dos anys.

HISENDA
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El 26 de juliol del 2003, Miquel Marquès, que ha-
via ocupat la poltrona d’alcalde 43 anys, va rebre 
un emotiu homenatge dels seus veïns i també dels 
seus antics companys de l’Ajuntament a la plaça del 
poble. A l’acte, revestit amb la categoria de solemne 
però alhora popular, a més de tot el poble hi van 
assistir polítics del moment com ara el delegat de 
la Generalitat, Carles Llorens, representants de la 
Diputació –Xavier Soy– i del Consell Comarcal del 
Gironès –Enric Bagué–. 

Hi va haver moments entranyables en què es van 
explicar algunes intimitats, com ara que li agradava 
la música, el cava, dormir o les maduixes amb nata. 
Miquel Marquès va accedir al càrrec de primera au-
toritat d’aquesta localitat que balla entre el Gironès 
i l’Empordà el 22 d’octubre del 1960, població de 
la qual Esteve Vilanova, un madremanyenc que 
va arribar al Parlament de Catalunya, va escriure: 
“Poble, on vaig néixer, sense corrent elèctric, sen-
se telèfon, sense clavegueram, sense gairebé ajun-
tament, sense enllumenat als carrers, sense pista 
poliesportiva, sense bones carreteres... I durant 
aquests anys s’ha anat transformant amb pacièn-
cia i perseverança i han fet d’aquell poble inhòspit 
un indret privilegiat.” No pot estranyar a ningú que 
en el moment de traspassar la vara al seu substitut, 
Josep Enrichh, Miquel Marquès declarés: “M’ho he 
passat molt bé fent d’alcalde.” Les paraules estaven 
ajustades a la realitat que havia viscut. L’any 1967, 
l’arribada de la llum elèctrica va aturar el procés de 

despoblació que havia fet marxar molts joves que 
ja no podien viure ni del bosc ni de l’agricultura a 
treballar a les fàbriques de Celrà, Girona i la Bis-
bal, i el poble s’anava pansint assetjat per les males 
comunicacions i un procés imparable d’envelliment 
que preveia un futur no gaire clar. 

L’any 1979, quan van arribar les primeres eleccions 
municipals a Madremanya, van guanyar els de tota 
la vida, que es presentaven com a independents per 
Convergència. L’Ajuntament, encapçalat per Miquel 
Marquès, Lluís Casanovas, Josep Cruset, Josep 
Enrichh i Martí Vidal, va mantenir una filosofia po-
lítica coneguda per tothom i, aplicant aquella dita 
italiana “piano piano si va lontano”, van continuar 
treballant per situar Madremanya al segle XX, o si-
gui movent cel i terra per millorar tot allò millorable, 
des de les carreteres fins al servei de clavegueram 
o la convivència entre els veïns. 



7

Si repassem els diaris de l’època trobarem que el 
setembre del 1980 al poble es va celebrar la primera 
marxa de tardor i un any més tard es va descobrir 
que havia donat acollida a una parella d’artistes, en 
Francesc Carbonell i la Pilar Vinyet, que integrats en 
el col·lectiu conegut com “El taller de Millars” –una 
experiència en què també hi van participar noms 
com ara Vicenç Huedo, Lluís Bosch Martí, Joan 
Descarga, Mercè Riba, Francesc Bordas i José Luis 
Castaño–, van transformar una vella masia en un 
espai d’experimentació i intercanvi que ajudés a fer 
funcionar una sala d’exposició permanent. 

Les actes de la Diputació i Urbanisme recullen con-
tinus projectes de millora de carreteres com ara 
la de la Creueta a Madremanya o les de Bordils, 
mentre que la nota entranyable es va donar quan 
s’havia escollit el segon consistori democràtic –les 
eleccions s’havien celebrat el 8 de maig del 1983 i 
el vot havia quedat repartit: tres per a CiU (Miquel 
Marquès, Martí Vidal i Lluís Casanovas) i dos per 
als independents (Jaume Vidal i Francesc Carbone-
ll)–, i es va organitzar la primera festa d’homenatge 
a les persones grans. Aquell 23 de maig, a les 11 
del matí, els avis acompanyats dels seus familiars 
van entrar tots junts a l’església. Els van rebre els 
acords d’una marxa i els cants del cor de Bordils. 
Mossèn Melció Jou, que va concelebrar amb el ca-
nonge de la Catedral de Girona, Jaume Marquès i 
Casanovas, va fer un sermó ple de reconeixement, 
devoció i sentiment, i després es va oferir als pa-
drins un dinar al restaurant Can Felip. Allà no hi va 
mancar ni la gatzara, ni la lectura de poemes, ni els 
discursos, ni un repàs de les cançons populars. 

Podríem dir que aquella festa va tenir un important 
paper en l’augment de l’autoestima d’un poble que 
un any més tard, el maig del 1984, i després d’aco-
llir-se al Pla d’obres i serveis de la Generalitat, va 
poder inaugurar l’arribada de l’aigua potable i la 
nova xarxa de clavegueres, que dotava el municipi 
d’una infraestructura sanitària adequada. 

L’obra, que es va realitzar segons un projecte tècnic 
elaborat el gener de l’any 1977 i actualitzat dues ve-
gades, marcava l’entrada definitiva de Madremanya 
a la modernitat. Tot el consistori es va mostrar par-
tidari de donar suport a Josep Enrichh perquè, tot i 
que no havia estat escollit regidor, fos el responsa-
ble d’una obra magna que va executar el constructor 
Serra de Camós i va portar molts mesos de trasbals 
perquè per posar una canonada s’havien d’obrir 
massa segles de pedra i història. L’aigua s’agafava 
de la xarxa de distribució de Monells i s’impulsava al 
dipòsit d’emmagatzematge situat a la zona de Can 
Vila i des d’allà es distribuïa per la població. Segons 
les dades presentades, la xarxa de Madremanya te-
nia 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 aportar-ne 12.648.300 (76.057 euros) de fons 
propis, i la resta, 12.648.300 pessetes (76.057 eu-
ros), van ser aportacions del Pla d’obres i serveis de 
la Generalitat.
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Amb esforços i treballs Madremanya es va situar 
en el mapa. El febrer del 1985, el restaurant Can 
Felip acollia les jornades agràries organitzades pel 
consistori i la Diputació, i coordinades per Andreu 
Peix, perit agrònom i sociòleg agrari, explicant el 
que suposava l’entrada a la Comunitat Econòmica 
Europea per a les explotacions familiars agràries. 
L’abril d’aquell any, el dia 17, la premsa informava 
que el dia abans s’havia trobat sa i estalvi Francesc 
Xavier Catalayud, un nen autista fill dels masovers 
de can Bosch de Dalt. El drama d’aquella família 
desnonada i el fet que el vailet es perdés en plenes 
Gavarres no tan sols va fer mobilitzar tots els veïns 
del poble i la Guàrdia Civil, sinó que també va gene-
rar moments de tendresa i solidaritat.

El 1987, la millora del sanejament, les vies de co-
municació i l’arribada de l’aigua potable, van anar 
acompanyades de propostes infraestructurals com 
ara la construcció de la primera depuradora d’ai-
gües residuals de Catalunya. Es basa en un siste-
ma de petits estanys d’estabilització en què l’acció 
conjunta d’aigües i bacteris faciliten l’eliminació de 
residus orgànics. Un pas atrevit i innovador fet en 
col·laboració amb la Universitat Politècnica que se-
gons els seus impulsors tenia tan baix cost de man-
teniment que permetia fer rendible les instal·lacions 
en nuclis rurals que no podien mantenir una planta 
depuradora de sistemes convencionals. 

Aquell any l’Ajuntament va tornar a ser unicolor: CiU 
va copar totes les cadires del consistori i, així, van 
acompanyar l’alcalde etern Miquel Marquès, Josep 
Enrich i Almar, Àngel Maria Marquès i Vila, Pere Ca-
sadevall i Nadal i Lluís Vinyes i Vila. El 1989 el met-
ge va tornar a passar visita al consultori del poble, 
es va aprovar l’obertura del camí veïnal entre Ma-
dremanya i la Pera, i un any més tard la festa major 
es va deixar de fer a la Plaça, però allò no va ser cap 
complicació per a un equip de govern en què les ur-
nes del 1991 van donar un nou triomf a CiU. El con-
sistori integrat pels mateixos membres que l’anterior 
mandat, Miquel Marquès, Àngel Marquès, Pere Ca-
sadevall, Lluís Vinyes i Josep Enrich, volia donar un 
nou impuls al poble. Va ser així com el 1992, mentre 
a Barcelona es vivia l’orgia olímpica, a Madremanya 
es va remodelar la plaça Major i un any més tard es 
va dur a terme el sanejament de Millàs.

Era el 1995, els reis de l’Orient havien arribat amb 
un globus que els havia deixat l’Ajuntament de Gi-
rona i després de set llustres en el càrrec el vell edil 
que havia mantingut el suspens intentava trobar una 
nova cara per administrar el poble. En el ple del no-
vembre d’aquell any i amb cert abatiment va mani-
festar que no tenia altra sortida que mantenir-se en 
el càrrec. 
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Tot i ser partidari de la renovació de les llistes, l’al-
calde que havia nomenat el governador civil Josep 
Pagès Costart, va declarar amb amargor: «Si ha-
gués trobat un substitut ja hauria plegat, però no ha 
estat possible.» Potser en la decisió de continuar 
hi havia tingut un paper fonamental el seu germà 
Àngel Maria Marquès i Vila, que tot i tenir una greu 
malaltia s’havia tornat a presentar a les eleccions 
d’aquell any, que havia guanyat juntament amb Jo-
sep Enrich Almar, Lluís Vinyes i Jordi Hipòlit Ferrer. 
El tràgic desenllaç es va produir el 9 de juliol del 
1995. La referència biogràfica publicada a El Punt 
un dia més tard deia: “Àngel Maria Marquès i Vila va 
morir diumenge al vespre als 59 anys, víctima d’una 
malaltia que patia des de feia un any i mig. Marquès, 
que era el germà petit de l’alcalde de la població, 
Miquel Marquès, va entrar a l’Ajuntament, per CiU, 
l’any 1991 i es va responsabilitzar de la comissió 
d’obres. Tot i la seva malaltia, va decidir tornar-se 
a presentar en les últimes eleccions municipals i va 
tornar a ser elegit regidor. Estava casat amb Ramo-
na Boix i tenia dos fills: Narcís i Jordi.” 

L’any 1998, a Madremanya hi havia 187 habitants 
censats. La xifra quedava lluny dels 330 que eren 
als anys seixanta, però tot i la davallada demogràfi-
ca els membres de l’Ajuntament estaven força con-
tents de la feina feta i es proposaven soterrar les lí-
nies elèctriques, donar els darrers retocs al barri del 
Pedró i redactar unes normes subsidiàries que per-
metessin establir les directius de creixement. Miquel 
Marquès havia avisat que, tot i l’oposició d’una part 
dels veïns, calia tirar-les endavant: “Si continuem la 
dinàmica actual, els joves hauran de marxar i Ma-
dremanya semblarà un geriàtric. No es tracta de 
fer grans projectes constructius, sinó de poder fer 
alguna casa més; no créixer massa, però tampoc 
quedar-nos com estem.”

L’antic alcalde no anava errat: el poble guanyava 
població i sortia de l’aïllament històric, fins que el 
desembre del 2000 es va publicar l’informe sobre 
la revisió del model d’organització territorial de Ca-

talunya, conegut informalment com Informe Roca, 
que era una proposta de reorganització territorial de 
Catalunya feta per iniciativa del Parlament de Cata-
lunya. L’any 1999 les municipals les havia tornat a 
guanyar CiU, amb Miquel Marquès com a alcalde, 
acompanyat de Lluís Vinyes, Josep Enrich Almar, 
Jordi Hipòlit i Narcís Marquès Boix. Eren temps en 
què es propugnava la fusió de municipis i un mo-
ment en què aquest últim, que és geògraf i historia-
dor, va fer un primer crit d’alerta, en comparar l’in-
forme Roca amb un acudit redactat pel mundialment 
conegut i genial humorista «Sr. Roca». Tot i les pre-
visions, Madremanya no es va fusionar amb Sant 
Martí Vell, però aquesta flamarada la va apagar el 
fum que va omplir moltes planes de diari amb la pro-
jectada urbanització de Millàs. Finalment va quedar 
en espera i, per ara, no s’ha tocat res. 
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El març del 2002 no es van aprovar les polèmiques 
normes subsidiàries perquè, com va valorar la Co-
missió d’Urbanisme, “hi ha nuclis consolidats en 
terreny PEIN, falten normes de comerç i cultura i 
es demana que es ressituï el creixement de Millàs 
perquè sigui més respectuós amb el nucli actual i el 
paisatge”. Finalment, el juliol del mateix any va can-
viar el vent i les normes van tenir llum verda.

En les eleccions del 2003, amb la llista renovada va 
guanyar, com sempre, CiU. Hi havia regidors de tota 
la vida, com ara Josep Enrich –que va ser nomenat 
alcalde i va anunciar una política de continuïtat–, 
Jordi Hipòlit i Lluís Viñas, Narcís Marquès –que ja 
havia estat regidor– i Albert Peracaula i Boschsaco-
ma, que es presentava per primer cop. 

El 26 de juliol es va fer l’homenatge popular a Mi-
quel Marquès i aquell semblava un mandat plàcid. 
El poble estava endreçat, s’havien recuperat ser-
veis i encara que la població es mantenia estable 
tot anunciava l’arribada de nous temps. El preu de 
les cases pujava, s’havia obert un hotel de quatre 
estrelles en una antiga masia del segle XV, i el 2006, 
any en què va tancar l’última botiga que quedava al 
poble, can Genís, l’alcalde, Josep Enrich, que havia 
impulsat la redacció del projecte de reforma de la 
casa consistorial, la restauració de l’església o la mi-
llora en els camins veïnals, no podia amagar alguns 
problemes que hi havia al consistori.

En les eleccions del 2007 es van presentar dues 
candidatures: la de CiU, encapçalada per Josep En-
rich, i la d’Independents per Madremanya, que co-
mandava Albert Peracaula. El resultat va provocar 
un gir copernicà en la política local. Per primer cop 
en trenta-vuit anys, Madremanya canviava de color: 
la candidatura d’Albert Peracaula derrotava l’antic 
alcalde i obria una nova era. En un Ajuntament inte-
grat per Julià Castelló, Jaume Vidal, Josep Enrich i 
Anna Maria Boix. El fins aleshores regidor de Medi 
Ambient anunciava que volia prioritzar l’acció social, 

sobretot serveis i equipaments, i prometia un centre 
intergeneracional rural.

Una de les primeres decisions del nou equip va ser 
constituir una comissió especial de comptes inte-
grada per l’alcalde, Albert Peracaula, com a presi-
dent, per la primera tinent d’alcalde, Júlia Castelló, 
i pel regidor Josep Enrich, la qual cosa implicava 
un acord in pectore entre les dues formacions que 
s’havien presentat. El nou organisme pretenia agilit-
zar i controlar els comptes de l’Ajuntament i, alhora, 
dotar-los de la màxima transparència.
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L’agost del 2008 els mitjans recollien que Madremanya es convertiria en seu del Festival Internacional d’Art 
Contemporani que organitzava l’associació cultural Gresol, que tenia la intenció de convertir el municipi en 
seu estable. En les municipals del 2011 va sortir el mateix nombre de regidors, tant per als independents –
Peracaula, Castelló i Vidal– com per a CiU –Enrich i Anna Maria Boix–. 

Aquell era un moment crucial: el poble no parava de créixer, molts fills d’antics estadants havien recuperat 
les cases dels avis i, després de la millora de les comunicacions, Madremanya es presentava com un oasi de 
pau allunyat del brogit ciutadà. El poble estava a un petit pas de superar la ratlla dels 250 habitants, la qual 
cosa comportava que pugés un escaló en la complicada classificació municipal que ordena l’Estat espanyol. 

Entre el 2011 i el 2015, Madremanya va experimentar una expansió important. Es van acabar obres ja inicia-
des en anteriors mandats com ara l’ampliació de l’ajuntament, es va posar fill a l’agulla al centre intergene-
racional, es va recuperar el pont gran de la Font Picant, la via romana, es va restituir la creu de Millàs i es va 
engegar el parc de salut. A més, Madremanya va participar activament en tot el procés per la independència, 
va potenciar les associacions, des de la de la gent gran fins a la de dones, passant per les comissions de 
festes, i ArtiManya. 

Tot i que no es va poder escapar dels focs periòdics que massa sovint castiguen el terme municipal, avui 
governen Madremanya set regidors, cinc d’Independents –Albert Peracaula Boschsacoma, Júlia Castelló, 
Jaume Vidal, Anna Iglesias i David Gestas– i dos de CiU –Josep Enrich i Anna Maria Boix–. 

El poble creix i amb ell el prestigi d’un antic lloc històric on s’han descobert sitges de gra que lliguen el passat 
amb el millor futur.
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El dissabte 13 de juny es va celebrar el ple de constitució del nou Ajuntament de Madremanya sorgit de les 
eleccions locals celebrades el dia 24 de maig. Albert Peracaula i Boschsacoma, del grup Independents per 
Madremanya-Acord Municipal, va sortir escollit alcalde per unanimitat, amb un total de set vots favorables. 
En el discurs de presentació, l’alcalde va encoratjar a treballar plegats i amb unitat, sobretot escoltant molt a 
tothom pel bé dels interessos del municipi, una qüestió que es va rebre amb entusiasme per tots els regidors, 
ja que l’objectiu dels dos grups és el mateix: dedicació plena a la millora de la comunitat en què vivim. En 
el ple celebrat el 25 de juny es va decidir la composició de les regidories permanents en la forma següent:

• Alcaldia: Albert Peracaula Boschsacoma. Governació, Relacions institucionals, Urbanisme,  Serveis i 
Promoció econòmica.

• Primera tinent d’alcalde: Júlia Castelló Camó. Cultura, Sanitat, Benestar social i Associacions.
• Segon tinent d’alcalde: Jaume Vidal Corredor. Protecció civil, Obres, Hisenda, Equipaments i Medi 

natural.
• Regidora: Anna Iglesias Castelló. Esports, Educació, Joventut, Noves tecnologies i Participació ciuta-

dana. 
• Regidor: David Gestas Bonamaiso. Vials urbans, Turisme i Serveis de recollida de residus.
• Regidor: Josep Enrich Almar. Servei d’aigua potable i servei de sanejament.
• Regidor: Anna Maria Boix Jordà. Camins municipals.

També es van nomenar els representants de la corporació en els òrgans de les entitats supramunicipals, i 
es va acordar com segueix:

• Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines:  Albert Peracaula 
Boschsacoma.

• Consorci de les Gavarres: Albert Peracaula Boschsacoma.
• Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt: Júlia Castelló Camó.

CONSTITUCIÓ 
NOU AJUNTAMENT
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 27/09/15

Electors segons el cens:  198

Votants:  177

Vots nuls:  1

Vots en blanc:  4

Candidatura Vots

Unió Democràtica de Catalunya (Unio.cat) 3

Junts pel Sí (JxSí) 112

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 2

Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) 1

Partit Popular (PP) 5

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’S) 7

Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 38

Catalunya Sí Que es Pot (Catsíqueespot) 2

Recortes Cero-Els Verds (Recortes Cero-Els Verds) 2

RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 24/05/15

Electors segons el cens:  206
Votants:  169
Vots nuls:  4
Vots en blanc:  5
Candidatura Vots
Independents per Madremanya-Acord Municipal (IpM-AM) 105
Convergència i Unió (CiU) 55

• Comunitat dels Municipis de Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madre-
manya per a la Prestació del Servei de Llar d’Infants Municipal: Anna Iglesias Castelló i Albert Pera-
caula Boschsacoma.

• Mancomunitat d’Aigües i Serveis del Baix Empordà: Albert Peracaula Boschsacoma, Jaume Vidal 
Corredor i Josep Enrich Almar.

• Agrupació de Defensa Forestal Puig d’Arques: Jaume Vidal Corredor.

Va quedar establert que es pot demanar audiència a qualsevol regidoria amb concertació prèvia del dia i 
l’hora i que l’horari del tècnic municipal d’urbanisme és els dimarts de les 11 del matí a la 1 del migdia. D’altra 
banda, es va acordar fixar com a data per a la celebració dels plens el penúltim dijous de cada mes, excepte 
el mes d’agost, i si fos dia festiu, el dijous següent o anterior hàbil, a les 10 del vespre durant l’horari d’estiu 
i a 2/4 de 10 del vespre durant l’horari d’hivern, tot seguint el canvi d’horari oficial.
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“NO CANVIARIA AQUEST TROS 
DE TERRA PER CAP DELS QUE 

HE CONEGUT”

Quan has visitat llocs com São Paulo, Singapur o 
Mèxic DF, t’adones que Madremanya és un paradís. 
Qui llança aquesta sentència és Xavier Pujolar, 
un dels enginyers amb més experiència en el circ 
de la Fórmula 1, una rara avis en un món dominat 
pels enginyers anglosaxons. Nascut a Millàs el 3 de 
gener del 1973, va estudiar la carrera d’enginyeria a 
la Universitat de Girona i després de passar pel món 
del kàrting va aterrar a la Fórmula 1 a començaments 
de l’actual mil·lenni. Casat amb la Maite Viladomat, 
de Vulpellac, té dues nenes: la Xènia, de 7 anys, 
i l’Aina, de 7 mesos; una família amb les maletes 
permanentment a punt per seguir-lo allà a on el 
porta la feina. Viu de manera quasi permanent entre 
circuits automobilístics, hotels i aeroports, però 
sempre que té un forat, cada vegada més escassos, 
s’escapa amb la seva família a aquest racó de món 
a mig camí entre el Gironès i el Baix Empordà a on 
tant ell com la Maite hi tenen les referències més 
importants.

Ho porteu bé, això de canviar de casa tan sovint?
Hem viscut en nombrosos llocs a causa de la feina: 
València, Anglaterra, Itàlia..., i, com tot, té aspectes 
positius i d’altres que no ho són tant. La Xènia, per 
exemple, amb set anys parla correctament el català, 
el castellà, l’anglès i l’italià. Sempre en treus alguna 
cosa positiva del que et passa.

Quin és el vostre actual lloc de residència?
Estem vivint a Faenza, una ciutat del nord d’Itàlia, 
a la regió d’Emília-Romanya, propera a Ràvena i a 
uns cinquanta quilòmetres al sud-est de Bolonya. 
És una ciutat una mica més petita que Girona i molt 
agradable per viure-hi. La Xènia hi va a l’escola. 
L’Aina encara és molt petita i es passa el dia a casa.

I la feina?
En aquests moments sóc enginyer de pista de 
l’escuderia Toro Rosso i sóc el responsable del 
cotxe de Max Verstappen, un pilot holandès molt 
jove i amb un gran futur al davant. Dins un equip 
de Fórmula 1 hi treballa molta gent. Hi ha una 
part important de l’equip que treballa a la fàbrica i 
una altra part, els de pista, que viatgen de circuit 
en circuit. A mi em toca voltar per tots els circuits 
d’aquest món i la meva feina consisteix a deixar a 
punt el cotxe abans de cada carrera, aconseguir el 
millor rendiment en unes determinades condicions, 
que són les que ens marca cada circuit. Treballem 
molt amb eines de simulació per intentar preveure el 
que pot passar en cada cas i quines són les millors 
solucions als problemes que puguin sorgir.

Ha estat una bona temporada?
Ha anat força bé. Treballàvem amb un pilot molt 
jove, que era el seu primer any com a pilot oficial 
a la Fórmula 1, i ha batut molts rècords, com el de 
la quantitat de punts per a un cotxe de Toro Rosso 
i d’altres com a pilot més jove en aconseguir-ho. 
Crec que ha estat la millor temporada per a aquesta 
escuderia. Podem parlar d’un any molt positiu.

XAVIER PUJOLAR.
ENGINYER DE PISTA DE L’ESCUDERIA TORO ROSSO
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I ara a disfrutar de les vacances. Teniu pensat 
passar alguns dies a Madremanya?
Bé, això de les vacances és una mica relatiu, ja 
que quan s’acaba la temporada a nosaltres se’ns 
gira molta feina. Al mes de desembre tenim tres 
setmanes molt intenses fent un resum de com ha 
anat la temporada, quins problemes han sorgit, si les 
solucions han estat encertades o no... Ara, els que 
tenen més feina són l’equip de disseny de fàbrica, 
que d’aquí a un parell de mesos han de tenir el cotxe 
per a la propera temporada acabat. De tota manera, 
pels volts de Nadal crec que tindrem un parell de 
setmanes per anar fins a casa, per estar junts i que 
els avis puguin veure les nenes. Ara no tinc gaire 
temps per anar al poble. Un parell de vegades a 
l’any com a màxim.

Enyoreu aquest tros de terra?
Aquest país, a mig camí del mar i la muntanya, amb 
una qualitat de vida admirable i una tranquil·litat i 
seguretat que ja la voldrien a molts altres llocs, és un 
privilegi, no canviaria cap lloc dels que he conegut 
per aquest tros de terra. Això no té preu. Per a mi les 
arrels són molt importants i com més viatges i més 
et mous, més necessites unes referències fortes, 
que en el meu cas es troben en aquesta zona.

Entrar en el món de la Fórmula 1 sembla una 
cosa molt complicada. Com ho vas aconseguir?
Jo vaig viure a Millàs fins que vaig acabar la carrera. 
Mentre estudiava enginyeria mecànica a la UdG 
continuava vivint a casa i anava i venia cada dia. 
El treball de final de carrera sobre la preparació 
de motors de karts de dos temps em va portar al 
món del kàrting. Vaig passar per la Formula Nissan 
Junior Española G-TEC i l’any 2000 vaig entrar 
com a enginyer de carrera a l’equip RSM Marko 
Red Bull Junior en la Fórmula 3000. Amb l’ajut de 
Helmut Marko vaig conèixer Niki Lauda, que estava 
al càrrec de l’equip Jaguar de Fórmula 1, i em va 
contractar. Era l’any 2002. Això només va durar un 
any, i el 2003 vaig entrar a Williams com a enginyer 
de dades del cotxe de Pablo Maldonado. Vaig 
continuar com a enginyer de carreres de Williams 
fins l’any 2010, que vaig fitxar com a enginyer de 
carrera sènior per l’equip Hispania. Després vaig 
tornar a Williams com a enginyer de carrera de 
Pastor Maldonado, fins que la temporada 2014 vaig 
fitxar per Toro Rosso.

Al final de tot el recorregut et veus tornant a 
Millàs?
Sí, aquest és el meu desig, però ja veurem com 
van les coses. Repeteixo una vegada més: per a 
mi aquest tros de món a on vaig néixer i a on vaig 
passar la meva joventut no té preu i no el canviaria 
per cap altre.
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         TWITTER

Les noves tecnologies estan a l’ordre del dia i des de l’Ajuntament no volem quedar enrere. Per això hem 
creat un compte de Twitter (@AjMadremanya) per poder fer arribar les informacions municipals d’una mane-
ra ràpida i perquè pugueu estar al dia de tots els esdeveniments que passen al poble. Actualment tenim 14 
seguidors i esperem poder seguir creixent en nombre per acostar-nos a través d’un altre mitjà a la ciutadania.
 
WEB MUNICIPAL

Estem treballant per millorar la web en la mesura en què aquesta plataforma gratuïta de la Diputació de 
Girona ens ho permet. De moment, hi hem instal·lat la previsió meteorològica, hi hem col·locat l’enllaç al 
Twitter i hem actualitzat alguna de les informacions. Al mes de gener també es van actualitzar noves rutes i 
pròximament durem a terme els canvis necessaris per adequar-nos a la Llei de transparència.

Un altre dels aspectes que volem millorar són les fotografies. Algunes han quedat antigues, d’altres potser no 
són del tot representatives..., i hem pensat que qui millor que nosaltres mateixos pot fer les fotografies que 
il·lustrin i donin a conèixer el nostre municipi. Per això volem organitzar un concurs de fotografies que fina-
litzarà amb una exposició on totes les persones que ho desitgin podran votar aquelles que més els agradin. 
Aquelles més votades seran les que es publicaran a la pàgina web.

CONCURS DE FOTOGRAFIA

• Quin és l’objectiu?
Actualitzar les fotografies de la pàgina web per tal d’acostar-la 
a la realitat i millorar la seva estètica i qualitat.

• Qui hi pot participar?
Tothom qui ho vulgui.

• Quines característiques han de tenir les fotografies?
Cada participant pot presentar una fotografia per cada un dels indrets que es demanen a continuació sense 
estar obligat a presentar una fotografia per cada un d’ells. Han de ser fotografies actuals i no es poden rea-
litzar fotomuntatges, ja que l’objectiu és donar a conèixer el municipi i actualitzar la pàgina web. Tampoc hi 
poden aparèixer persones identificables. Són preferibles fotografies horitzontals. Han de ser obra de l’autor/a 
i ha de tenir caràcter inèdit.

• Quins són els indrets que podem fotografiar?
Panoràmica de Madremanya, panoràmica de Millàs, carrers del nucli antic de Madremanya, església de Sant 
Esteve de Madremanya, església de Sant Iscle i Santa Victòria de Millàs, altar i creu de terme del Pedró, 
castell de Millàs, creu de Millàs, Font Picant, el Pedró, Bevià, Vilers, Mas Ripoll, Millàs i Mas Torrent, plaça 
Major, paisatge del municipi i nevada del 2010.

NOVES TECNOLOGIES
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• Com s’han de presentar les fotografies?

Format
Les fotografies han de ser digitals, s’han de fer arribar a l’ajuntament personalment o a través del correu 
electrònic participaciociutadana@madremanya.cat en format JPG, PNG, GIF o TIF, i han de tenir una reso-
lució mínima d’1 Mb.

Tramesa
Les fotografies s’han de portar impreses en una mida de 15 x 21 a l’ajuntament de Madremanya. Al darrere 
de cada fotografia ha de constar el nom de l’autor i un telèfon de contacte.
 
Termini
Abans del 15 de juliol del 2016.
 
• Com se seleccionaran les fotografies guanyadores?
Es realitzarà una exposició amb totes les fotografies durant els dies de la festa major (primer cap de setmana 
d’agost). El diumenge de la festa major, cada assistent a l’exposició votarà una de les fotografies presenta-
des de cada indret. Les fotografies més votades de cada indret seran les que es publicaran a la pàgina web. 
Les fotografies guanyadores es faran públiques el mateix dia de l’exposició. No obstant això, l’Ajuntament es 
reserva el dret de poder fer ús de qualsevol fotografia presentada al concurs si ho considera necessari per 
il·lustrar la pàgina web.
 
• Quins premis hi haurà?
Les fotografies guanyadores seran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament de Madremanya.

• Quines són les condicions per als autors guanyadors?
L’autor o autors guanyadors hauran de signar un contracte en què es comprometran a cedir gratuïtament els 
drets d’explotació a l’Ajuntament de Madremanya, el qual tindrà el dret en exclusiva de la utilització de les fo-
tografies premiades, que els autors no podran destinar a cap altre ús. És a dir, l’Ajuntament podrà reproduir, 
difondre i comunicar per qualsevol mitjà amb cessió a tercers i per un termini indefinit, d’acord amb el que 
disposa el Reial decret llei 1/1996, de 12 d’abril, que aprova la Llei de propietat intel·lectual. El no-compli-
ment de les indicacions especificades a les bases comportarà la desqualificació.

• Què es farà amb les fotografies no guanyadores?
Les fotografies impreses es podran recollir després de l’exposició, i fins a una setmana després, a l’ajunta-
ment de Madremanya. Passat aquest temps, passaran a formar part de l’arxiu municipal.

• Com podem resoldre els dubtes?

Adreçant-vos a l’ajuntament de Madremanya o 
a través del correu electrònic participaciociutadana@madremanya.cat



Butlletí d’informació municipal

18

BENEDICCIÓ DE LA CREU DE MILLÀS

El 26 de desembre del 2014 vam celebrar la festivi-
tat de Sant Esteve, patró del nostre poble. Es va ini-
ciar amb una missa, cantada per la coral Vol d’Ore-
neta, de Sant Sadurní de l’Heura. Un cop acabada 
la missa vam anar tots cap a Millàs a beneir la nova 
creu. La benedicció va anar a càrrec del Mossèn 
Garcia. Després, la mateixa coral ens va oferir un 
parell de peces musicals que van donar solemnitat 
a l’acte d’inauguració.

REIS

La primera activitat de l’any coincideix amb l’arriba-
da dels Reis Mags, que amb l’ajut de l’Ajuntament 
conjuntament amb l’Associació de Dones, Gent 
Gran i El Planter (grup de percussió), es converteix 
en un dia màgic tant per als més petits com per als 
més grans. Aquest any, la novetat va ser que els 
Reis Mags van arribar en trenet.

INAUGURACIÓ DEL PONT GRAN DE LA FONT 
PICANT

El 31 de gener, el conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell, va inaugurar la reforma del 
pont gran de la Font Picant de Madremanya. Des-
prés dels parlaments vam anar fins a la font, on es 
va fer un repàs històric de l’edifici de la font i les se-
ves característiques, i es va acabar amb un pica-pi-
ca en el mateix pont acabat d’inaugurar. Finalment, 
els assistents van fer un brindis amb aigua picant 
de la font. L’obra de restauració del pont gran de 
la Font Picant de Madremanya, impulsada pel Con-
sorci de les Gavarres sota la direcció de l’arquitecte 
Lluís Pujol, ha estat una de les primeres actuacions 
de restauració patrimonial que s’ha dut a terme des 
de la declaració de la ZIE (Zona d’Interès Etnològic), 
l’agost del 2011.

FESTES I ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS
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XXVIII HOMENATGE DE LA GENT GRAN

El 3 de maig vam celebrar la 28a edició de la Festa 
de la Gent Gran. Es va iniciar a 3/4 d’11, amb la tro-
bada a l’ajuntament, on es va donar la benvinguda 
a tots els participants i es van entregar la rosa i el 
clavell.

A les 11 es va celebrar una missa cantada i després 
un recital de cançons a càrrec del cor Amaril·lis, i a 
la una del migdia vam pujar a l’autocar per anar a 
dinar al restaurant La Terrassa de Platja d’Aro. Des-
prés d’haver paït el dinar ens vam dirigir a Sant Feliu 
de Guíxols per visitar el Museu del Joguet. 

Aquest any l’escrit de la invitació va sortir de la mà 
de la Maria Teresa Viñas, “Feliços 65”, recordant la 
seva infància, i un poema de la Maria Dolors Vilar, 
“La Festa de la Gent Gran”. Va ser una edició de la 
festa molt especial, ja que vam tenir 5 homenatjats 
nous: Josep Enrich, Bartomeu Caldas, Joan Pas-
tells, Ines Soteras i Maria Teresa Viñas.

I, com ja és tradició, tant els nous homenatjats com 
els més grans van partir el pastís de postres. A Jau-

me Hipòlit se li va regalar un ram de clavells i a la 
Maria Brancós un de roses, com a reconeixement 
pel fet de ser els més grans que van participar en el 
dinar. Hi van assistir 42 homenatjats empadronats, 
112 acompanyants i 21 nens.
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FIRA DE LLEGENDES
 
Els dies 18 i 19 d’abril va tenir lloc la 4a Fira de Llegendes, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració 
de l’Associació de Dones i la Gent Gran, la Comissió de Festes i edicions Sidillà. El dissabte 18, a les 11 del 
matí, es van iniciar les activitats amb la sortida del trenet turístic fent una volta pel nostre entorn fins a Millàs. 
A la mateixa hora, es va fer una demostració de destil·lació a la Plaça a càrrec d’Urike. A les 12 del migdia, 
hi va haver demostració de com treballar el vímet i, a les 4 de la tarda, una altra de com treballar el cuir.

Les activitats es succeïren una darrere l’altra i a les 5 de la tarda es va iniciar el recorregut pels racons del 
nostre poble amb escenificacions de les Llegendes de les Gavarres. A causa del mal temps no hi va haver 
un segon recorregut. El sol i la pluja es van alternar tot el cap de setmana.

Més tard, a 2/4 de 7 de la tarda, es va fer una demostració d’orfebreria a càrrec de Pintos i, a la mateixa hora, 
taller de contes amb Núria Vancells. A les 7 es va fer la presentació del llibre “Els noms populars de núvols, 
vents i boires del Baix Empordà”, a càrrec de Lídia Cruset, madremanyenca i coautora de l’obra, juntament 
amb Albert Manent, Joan Cervera, Rosa Mª. Massegosa i Salvador Vega.

El diumenge 19, a les 11 del matí, es va fer un reco-
rregut amb el trenet i a la mateixa hora un altre reco-
rregut pel poble de les llegendes. A la 1 del migdia 
es va fer el concurs de truites, amb un primer premi 
que consistia en un sopar per a dues persones al res-
taurant de la Plaça, un segon d’un val de l’Estètica 
Cristina de Celrà i un tercer d’una caixa de cava d’Olis 
Angelats.

La Fira de Llegendes es fa per reivindicar-la i tornar-la 
a posar al dia, amb la intenció que no es perdin per a 
les properes generacions. Aquesta Fira de Llegendes 
no es podria fer sense la gran participació desinteres-
sada de gent del poble de totes les edats. Aprofitem 
per felicitar-los de tot cor.
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QUE EL CERVELL NO ES TORNI VELL

Cada primer dimecres de mes, excepte al juliol i a 
l’agost, es fa per als jubilats i les jubilades del poble 
una sortida al cinema amb l’objectiu de gaudir d’una 
bona pel·lícula per un import de 3 euros. Totes les 
pel·lícules estan seleccionades pel Consell Comar-
cal del Gironès i pel Consorci de Benestar.

XERRADES

Aquest any, els Mossos d’Esquadra han vingut a fer 
dues xerrades molt interessants sobre circumstàn-
cies en què ens podem trobar en el dia a dia. El 29 
d’abril, a les 6 de la tarda, a la Sala hi va haver la 
primera, amb el títol “Consells de seguretat i tipus 
d’estafa”, i el 19 de maig, la segona, sobre “Internet 
segura, xarxes socials”.

FESTIVAL EMERGENT

L’11 de juliol es va tornar a celebrar el Festival 
Emergent amb una important presència de públic. 
Emergent és un festival que, tal com es dedueix del 
seu nom, està pensat per a gent nova que surt a 
donar-se a conèixer. Tot i això, per fer-lo una mica 
més llaminer, es compagina amb algun personatge 
de renom, que en aquest cas van ser Los Mambo 
Jambo.

TEATRE ESCENARIS

El 13 de juny, a les 7 de la tarda, dins el programa 
d’Escenaris, es va representar una obra infantil del 
grup Tanaka. 
El dia 20 de juny, en Marcel Tomàs ens va represen-
tar l’obra “El Pillo”, a les escales de l’Església, amb 
una gran assistència de públic.

FESTA DE LA GERMANDAT DE SANT ROC I EX-
POSICIÓ DE PUNTAIRES

El 3 d’octubre, aprofitant la celebració del dia de la 
Germandat, s’organitza la trobada de puntaires, una 
activitat que un any rere l’altre té l’èxit assegurat. En 
aquesta edició de la festa de la Germandat, els ger-
mans homenatjats van ser Jaume Hipòlit, Ernest Hi-
pòlit, Narcís Vilà, Miquel Marquès i Esteve Saguer.

FESTA DE MILLÀS

La festa es va celebrar com cada any el tercer diu-
menge de novembre amb una missa al migdia, amb 
La Bisbal Jove, seguida d’una audició de sardanes.
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TALLERS

Tots els dijous d’aquest hivern passat s’ha fet gim-
nàstica de manteniment a la Sala de Ball, dirigida 
per Miquel Puig. Els dimarts a la tarda també es va 
oferir gimnàstica de manteniment a l’aire lliure al 
parc de salut, dirigit per en Pau del Consell Esportiu.

En aquest capítol de tallers hi hem d’afegir el de 
puntes de coixí, que es va dur a terme els dijous, 
a càrrec de la professora Rosa Maria Pigem. Els 
treballs d’aquest taller es van exposar a la sala de 
plens durant la festa major de Madremanya. D’altra 
banda, cal dir que s’han fet diferents labors, manua-
litats i jocs, a la Sala de Ball, durant tot l’any.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest any es va tornar a demanar l’opinió als pares 
i mares de nens de 5 a 14 anys per saber quines 
activitats extraescolars podien ser del seu interès. 
Es van escollir el “Taller de multiesport”, els dis-
sabtes al matí, a càrrec del monitor Pau Hermoso, 
mitjançant el Consell Esportiu del Gironès. La pro-
posta es treballa en format poliesportiu per donar a 
conèixer els diferents esports als nens i nenes i do-
nar-los un bagatge motriu i convidar-los a aprendre 
mentre juguen i s’ho passen d’allò més bé! Aquest 
any hi assisteixen 11 infants de 5 a 10 anys. Des de 
l’Ajuntament animem a participar-hi a tots els nens i 
nenes de 5 a 12 anys. Podeu demanar més informa-
ció i inscriure-us a l’ajuntament.

I com a novetat aquest any s’ha ampliat el taller 
d’anglès, donat l’interès mostrat per les famílies. 
Hem passat de fer un sol grup a fer-ne dos, sepa-
rant els alumnes segons les edats. La professora és 
Jilian Cassidy, que ens aporta una manera diferent i 
atractiva d’aprendre la llengua anglesa exercitant la 
creativitat amb les manualitats.

El Taller El Planter és un conegut grup musical de 
percussió per a les joves promeses del nostre po-
ble. El dirigeix el reconegut músic del nostre poble 
Enric Canada, que ens permet gaudir, al llarg de 
l’any, a tots els madremanyencs amb les seves ac-
tuacions. La percussió és una manera molt atractiva 
per entrar en el món de la música tant per als joves 
com per als més grans.
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NETEJA DE FRANGES PERIMETRALS DE PRO-
TECCIÓ CONTRA INCENDIS

Aquest mes de novembre es va dur a terme la millo-
ra de les franges de protecció que es van obrir l’any 
2008. S’ha actuat a tots els veïnats i edificacions aï-
llades, fent una neteja del sotabosc, i als propietaris 
que ho han demanat se’ls han tallat i esporgat els 
arbres, sobretot pins, que són els principals cau-
sants dels focs de copa. En total s’han netejat unes 
11 hectàrees de bosc, amb un cost total d’11.578,8 
euros. Aquestes actuacions han estat incloses din-
tre la subvenció anual de la Diputació de Girona. 
També hem aprofitat per tallar els pins i netejar el 
sotabosc del voltant de la minideixalleria i davant del 
cementiri.

La Generalitat de Catalunya ha modificat la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals. Aquesta modificació amplia la 
protecció, a més de les urbanitzacions i edificacions 
aïllades, als nuclis de població, així com a la servi-
tud d’accés dels propietaris per als treballs de neteja 
i les seves respectives indemnitzacions. La llei defi-
neix l’execució forçosa del propietari o bé de manera 
subsidiària de l’Ajuntament quan el subjecte l’incom-
pleixi. Aquest proper any farem una reunió informati-
va pública amb tècnics de la Diputació, agents rurals 
i bombers per tal que ens expliquin de quina manera 
s’hauran d’executar les franges de protecció contra 

incendis d’ara endavant. L’Ajuntament ha aprovat 
per Ple els plànols que identifiquen les edificacions 
que cal protegir. Aquests plànols estan a informació 
pública fins al 15 de gener del 2016 per a qui els 
vulgui veure o assegurar-se que la seva edificació 
hi està inclosa.
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IL·LUMINACIÓ

Aquest any s’han canviat les lluminàries de la Costa 
Ribera cap a can Güell. La llei exigeix el canvi de 
totes les lluminàries que no compleixen la norma-
tiva i aquest proper any seguirem amb el canvi de 
cal Cai cap a la Placeta i els carrers del voltant, per 
continuar cap al carrer Sant Esteve. Aquesta reno-
vació i ampliació també comporta una millora de la 
lluminositat, que era molt reduïda a tot el nucli antic. 
Per a aquesta feina disposem d’un pressupost de 
22.767,08 euros, que entra dintre la subvenció del 
Pla a l’Acció i el Pla d’inversió sostenible 2015 per 
un import de 12.099,36 euros.

Amb aquest nou canvi que farem aquesta primavera 
tindrem uns 20 fanals antics del tipus 1 i uns 8 del 
tipus 2 al magatzem. Aquestes lluminàries antigues 
no són homologables per a l’àmbit públic però en 
l’àmbit privat es poden utilitzar. Si algú està interes-
sat a utilitzar-les a casa seva ens ho pot comunicar 
a l’Ajuntament abans del 30 de juny. Si hi ha més 
demanda que oferta farem un sorteig.

MOSQUIT TIGRE

En l’anterior butlletí parlàvem de l’estudi que havíem 
encarregat al municipi sobre el mosquit tigre. Aquest 
any hem passat a l’acció i, tal com ens aconsellaven, 
s’han fet dos tractaments amb productes larvicides 
a tots els llocs que ens indicaven de la via públi-
ca que podien ser focus de creixement del mosquit. 
Per fer aquests treballs hem rebut una subvenció de 
Dipsalut de 1.110 euros.

És bo recordar que el mosquit tigre s’adapta molt 
bé als entorns urbans, que el període d’activitat va 
d’abril a novembre i que és actiu durant el dia. L’èxit 
d’aquesta espècie és que pot reproduir-se en in-
drets amb volums molt petits d’aigua, en llocs tan 
quotidians com els plats dels testos, pots o bidons 
tan corrents als jardins i balcons, a dintre de pneu-
màtics en desús, etcètera. Per això la feina de pre-
venció no és només d’especialistes, sinó de tot el 
conjunt de la població.Lluminària Tipus 1

Lluminària Tipus 2
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CAMÍ I PASSERA DE BEVIÀ

Aquest any hem pogut executar la nova passera de 
la riera de Vilers, en el camí de Bevià. Finalment, 
l’ACA ens ha autoritzat a fer una nova passera amb 
la condició que no fes més de 4 metres d’amplada. 
Tot i això, és una millora molt important, no només 
per als veïns que hi viuen, sinó també per als pa-
gesos, per als quals era difícil passar-hi amb ma-
quinària moderna i per l’afluència de gent que, cada 
vegada més, gaudeix d’aquell entorn. S’ha aprofi-
tat per compactar part del camí amb grava i fer dos 
trencaaigües amb ciment per facilitar el curs de les 
aigües plujanes, cosa que ajudarà a mantenir el 
camí en més bones condicions.

Un altre punt conflictiu d’aquest camí era el petit 
pont que hi ha just abans d’arribar a la plana de Be-
vià, que s’anava escagant dels cantons. S’hi ha fet 
una llosa de formigó per enfortir-lo i eixamplar-lo. 
Aquesta obra ha estat inclosa dins el Pla d’Inversió 
Sostenible 2014 de la Diputació de Girona, amb un 
cost de 22.506 euros i una subvenció de 20.176 eu-
ros. Cal recordar a tothom que la riera de Vilers té 
cabals d’aigua imprevistos i sobtats. La nova passe-
ra engoleix molta més aigua que abans, per tant tin-
drà molta més força d’arrossegament i per això hem 
d’evitar qualsevol imprudència o risc de travessar-la 
quan l’aigua hi passi per sobre.
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CENTRE INTERGENERACIONAL RURAL

Tot i que la previsió que teníem d’acabar-lo a final 
d’any s’allargarà un parell de mesos més, podem as-
segurar que ja estem a la recta final de tenir el centre 
intergeneracional rural. Falten els últims retocs que 
requereix qualsevol obra. Tenim 775.038,74 euros 
d’obra executada d’un pressupost total d’adjudica-
ció de 815.227,44 euros.

El terra que teníem previst en el projecte no es va 
realitzar amb la suficient cura i professionalitat, i per 
això vam exigir a l’empresa constructora refer-lo de 
manera que fos més idoni per al tipus de local que el 
previst inicialment. Ara ja està acabat, però això ens 
ha retardat un parell de mesos l’entrega. Creiem 
que el canvi de criteri ha estat una millora que serà 
visible per sempre més.

Ja tenim la qualificació energètica de l’edifici de 
l’Institut Català d’Energia. Dins l’escala de barems 
que va de la A (més eficient) a la G (menys eficient) 
ens han atorgat una B, amb un consum d’energia 
de 234 kWh/m2/any i unes emissions de 58 kg CO2/
m2/any, un barem molt adequat per a aquest tipus 
d’equipament. 

També instal·larem una llar de foc a la zona de bar, 
així com l’equipament bàsic per posar-se en funcio-
nament. Ja hem demanat l’alta dels serveis d’elec-
tricitat i gas. Aquest mes de març traurem las bases 
per a la gestió de la zona del bar-botiga. Qui hi esti-
gui interessat ho ha de fer saber a l’Ajuntament per 
fer-li arribar quan es publiquin.
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COMISSIÓ DE FESTES

La Comissió solem cuidar-nos de preparar festes, fer 
sarau i xerinola, i com que per Nadal les festes se les 
fa cadascú a casa seva, nosaltres no podem resis-
tir de participar-hi una mica. Els fanalets per anar a 
esperar els Reis ja els teniu més que dominats, així 
que aquest any us proposem una manualitat molt 
senzilla per decorar una mica més casa vostra. I us 
convidem a assistir el dissabte 2 de gener, a 2/4 de 5 
de la tarda, a la Sala de Ball, on explicarem un conte 
i farem una manualitat entre tots per assegurar-nos 
que els Reis no es perdin i arribin puntualment a les 
nostres cases. Només heu de portar una mica de 
berenar per compartir entre tots i ganes de passar 
una bona estona.

Bon Nadal. 
Comissió de Festes i Esports de Madremanya

MATERIAL:
                     
   
                               

INSTRUCCIONS: 
 
1. Posar l’espelma dins 
el pot de vidre.

2. Enrotllar el filferro a 
l’extrem del pot i deixar 
un cap llarg formant una 
lluna.

3. Dibuixar en un paper 
vegetal o translúcid les 
papallones i retallar-les.

4. Enrotllar el paper ve-
getal al pot i enganxar 
els extrems. 

5. Lligar dues de les pa-
pallones retallades al 
cap del filferro en forma 
de lluna.

Fil

Filferro Llapis, goma, 
tisores i colaEspelma

Paper 
VegetalPot de 

vidre

1

2

3

4 5
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Sóc de la Gent Gran de Madremanya que ja comptem els anys per desenes i necessitem els dits de les 
dues mans. La meva infantesa, fins als 14 anys, va transcórrer a Madremanya. Després vaig estar 8 anys 
a Girona i vaig continuar a Terrassa, on vaig treballar i establir-me durant 50 anys. He tingut la gran sort de 
poder tornar als meus orígens, a Madremanya, que és el que volia, acompanyat de la família.
És en aquestes dates, festes entranyables, que vénen a la memòria tots aquells records tan intensos de 
la infantesa, viscuts a Madremanya, que et marquen per a tota la vida. Recordo els primers Nadals de les 
èpoques dels anys quaranta i cinquanta, sense llum elèctrica, amb tota la família a la vora del foc. Els avis i 
els pares asseguts al lloc preferencial de l’escon i els germans amb bassetes per gaudir millor de l’escalfor. 
Al costat, els fogons amb caliu i cassoles de terra plenes de platillo i rostit fen la xup-xup a punt de passar 
a la taula per celebrar la festa més important de les quatre de l’any i gaudir d’un molt bon dinar (en aquells 
temps els bons àpats eren molt escassos) amb torrons i xampany (en dèiem així, els francesos encara no 
n’havien reclamat la paternitat del nom).
Un any van venir a celebrar “la nit de Nadal” el GEiEG de Girona amb “missa del gall” inclosa.
Madremanya es va vestir de gala i la foscor del poble es va trencar amb uns focs plens de llenya cremant 
penjats amb fogons de ferro als carrers principals que portaven cap l’església. El poble es va convertir en 
la millor estampa de Betlem que recordo.
Alguna vegada, i per preparar festes tan importants, l’església organitzava una setmana de rosari i prèdi-
ca. Venien un o dos missioners i l’església s’omplia de gom a gom. Abans de Nadal feia molt de fred i, si 
plovia, molts anaven a l’església amb esclops que omplíem de palla per fer menys fressa i tenir els peus 
calents. Recordo que els predicadors en sabien molt i tenien molta psicologia.
Sempre m’han quedat gravades aquelles paraules que ens repetien els missioners: “Li serà més difícil a un 
ric entrar al Regne del cel que a un pobre trobar una agulla en un paller.” Sortíem de l’església gelats però 
molt contents d’haver guanyat un tros de cel.
Posteriorment, fa uns 15 anys, a l’església es va fer un pessebre vivent representat per persones molt co-
negudes del poble. Va ser una novetat i un èxit. Els anys van anar passant i la vida va anar millorant. Mai 
vam faltar a la cita del “Nadal familiar” que sempre organitzaven els nostres pares, que van tenir la sort de 
poder gaudir d’una taula ben plena de néts i fills.
La vida va anar continuant i els més grans ens van anar deixant per fer lloc als que quedàvem (tal com 
deien ells). Nosaltres, la Gent Gran, ja fa anys que hem agafat el relleu, amb molt d’orgull i molta satis-
facció, mentre puguem. Ens toca fer tot allò que van fer per nosaltres i tenir cura perquè aquestes festes i 
tradicions siguin tan entranyables ara com ho eren abans. 

Per acabar i en nom de la gent gran, volem felicitar i agrair a l’Ajuntament el record i el detall que per a tots 
nosaltres ha tingut els darrers anys en aquestes festes.

BON NADAL!!!
SALUT PER L’ANY 2016!!!
VISCA EL NOSTRE POBLE!!!

Ricard Albert
Gent Grant de Madremanya

NADAL,
AQUESTA FESTA TAN ENTRANYABLE
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Madremanyenques

A on són? 
Sempre hi són.
Les pots trobar anant a la parada de bus quan van 
a recollir la quitxalla, al parc berenant o jugant amb 
els infants...
Si aneu a la Sala, trobareu les més grans. Són les 
que fan les manualitats, juguen al parxís, a cartes i 
després van a caminar.
De les joves no en parlem, estan a casa estudiant o 
al camp entrenant.
Dit així sembla que siguem metòdiques, avorrides... 
Però res de tot això! Som dones molt preparades, 
dones d’avui dia que lluitem per la igualtat i la lliber-
tat.

Durant el proper any 2016, treballarem sobre un 
projecte que a l’Ajuntament hem trobat innovador i 
molt interessant. És per això que li volem donar el 
nostre suport donant-vos-el a conèixer.

Es tracta de la creació d’una pàgina web (http://
sommadremanya.cat) que serà un espai que agru-
parà les persones o associacions vinculades al po-
ble que hi aporten un valor cultural i artístic, sigui 
amb la seva feina, sigui amb les seves creacions. 
La idea és que cada persona o associació pugui fer 
una descripció de si mateixa acompanyada d’una 
fotografia i si es vol d’un enllaç a una pàgina web 
pròpia, penjar-hi algunes fotografies o documents 
de la seva obra o activitat amb una breu descripció.

Totes les persones o associacions interessades a 
formar part d’aquest projecte podeu adreçar-vos 
a l’Ajuntament de Madremanya o enviar un correu 
electrònic a participaciociutadana@madremanya.
cat i us informarem de com començar a formar-ne 
part. L’únic requisit és tenir una relació directa amb 
el poble de Madremanya, sigui perquè hi viviu, si-
gui perquè les vostres obres estan vinculades amb 
el poble. Creiem que sou moltes les persones que 
aporteu un valor al poble amb les vostres actuacions 
i ens agradaria que us animeu a participar en aquest 
projecte. Si necessiteu qualsevol aclariment, no 
dubteu a posar-vos en contacte amb l’Ajuntament.

ASSOCIACIO DE DONES SOM MADREMANYA
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Si al llarg de tot aquest any que acabem de passar el poble de Madremanya ha mantingut una activitat 
constant, la nostra intenció és que del 2016 puguem dir el mateix. A diferència d’altres anys, les activitats 
s’iniciaran el dia 2 de gener amb el relat d’un conte per a la mainada i una sessió de manualitats a la Sala 
de Ball. El 5 de gener, com és habitual, la Cavalcada de Reis omplirà de felicitat les cares dels més petits i 
farà caure alguna que altra llàgrima als pares i avis que els acompanyen. Continuarem amb més activitats 
els dies 16 i 17 d’abril, amb la Fira de Llegendes, un clàssic que cada any desperta més interès tant entre la 
gent del poble com entre els veïns i els que ens visiten.

L’1 de maig ens tornarem a trobar amb els més grans del poble i els seus acompanyants en el marc de la 29a 
edició de la Festa de la Gent Gran. Pel dia 7 de maig hi ha prevista una sessió de teatre per als més petits 
amb “El carreró de les bruixes”. El teatre no s’acaba aquí i el 18 de juny es podrà veure l’obra “La banda del 
Teflón”.

Pel mes de juliol, com cada any, l’activitat destacada serà el Festival Emergent, el festival de música dedicat 
als que comencen aquest camí, que anirà seguit, el primer cap de setmana d’agost, de la festa major.

L’últim diumenge de setembre es tornarà a celebrar la Marxa Popular de Tardor i el primer diumenge d’octu-
bre, la festa de la Germandat i la Trobada de Puntaires tornarà a omplir de gent els carrers del nostre poble. 
I el tercer diumenge de novembre serà a Millàs on celebrarem la festa major.

A totes aquestes activitats programades cal afegir-hi el berenar per La Marató, el Taller de Nadal i la sortida 
per anar a buscar tions, que en la diada de Sant Esteve ens cagaran tots els regals que porten dins.

Finalment, cal recordar que cada primer dimecres de mes hi haurà sortida per anar al cinema i que al llarg 
de l’any oferirem diferents xerrades d’interès per a tothom que s’aniran programant en els propers mesos. 
Acabarem dient que se seguirà amb els tallers de gimnàstica, d’anglès i d’altres, sempre que hi hagi prou 
demanda per poder-los tirar endavant.

El Banc dels Aliments ha tornat a organitzar el Gran Recapte d’Aliments, els dies 27 i 28 de novembre, i 
Madremanya s’ha sumat un any més a aquesta campanya de recollida d’aliments que té com a objectiu 
principal aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. Una altra vegada hem 
demostrat la nostra solidaritat amb les causes benèfiques recollint 105 quilos d’aliments el dissabte 28 de 
novembre al Centre Cívic.  

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

ACTIVITATS I FESTES PREVISTES PER 2016
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I... Senyores i senyors, ladies and gentleman, mesdames et messieurs, nens i nenes, importats directa-
ment d’aquest estiu 2015, aquí teniu alguns dels records del Casal de Madremanya! A veure si ens fan 
memòria de la calor que feia aquells dies i ens escalfen una mica aquests dies freds de Nadal.   

    
   
   
    
     

Nens i nenes del Casal d’Estiu de Madremanya   

CASAL D’ESTIU

A Madremanya
hi ha un gran casal

on tothom juga, petits i grans
escolta bé tot el que hi fan

(AAAAAAAAAAHH!)
Anem a jugar
Anem a pintar

I cada matí abans d’esmorzar sempre ens fan ballar
Tot és molt divertit

Sempre hi traiem profit
Va surt del llit

Va va surt del llit

Al parc ‘nem a jugar
Al pavelló a saltar

I amb la calor que fa els globus d’aigua fem explotar
Tot és molt divertit

Sempre hi traiem profit
Va canta amb mi

Va va canta amb mi

Quan acabem i arriben tots els pares
ells no volen pas marxar

i només volen cantar

(AAAAAAAAAAHH!)
A Madremanya

hi ha un gran casal on tots els nens
s’ho passen genial

Rient, ballant i disfrutant.
A Madremanya
Tot és genial

A Madremanya
Tot és molt guay. Si bé vols passar-ho vine al casal.
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Considerem que la joventut és un puntal del nostre poble i ens agradaria poder-nos aproximar a vosaltres 
per conèixer les vostres inquietuds i interessos per poder-vos ajudar en els vostres projectes i organitzar 
activitats que s’hi ajustin. També volem poder-vos fer arribar informacions que considerem que poden ser del 
vostre interès i pensem que la manera més eficient de fer-ho és a través del correu electrònic. Per aquest 
motiu demanem a aquells joves que vulguin rebre aquestes informacions que enviïn un correu a participa-
ciociutadana@madremanya.cat

En aquest mandat vam enviar un correu amb les informacions següents:

BUS NIT: Seguint la tradició iniciada fa uns anys, enguany l’Ajuntament de Madremanya ha seguit col·labo-
rant amb el Consell Comarcal i amb altres ajuntaments de la zona per poder gaudir del Bus Nit per anar a 
Fires de Girona. S’han donat gratuïtament tiquets a aquelles persones empadronades a l’Ajuntament que ho 
han sol·licitat, concretament 21 tiquets a joves menors de 30 anys i 3 a majors de 30 anys.

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, adreçat joves de 16 a 29 anys que actualment no estan treballant 
ni estudiant, que ofereix tres itineraris als joves amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil: suport en l’orientació 
laboral i la recerca de feina, reforç de la formació i experiència laboral i suport per posar en marxa una idea 
de negoci. Aprofitem per recordar-vos que si algú hi està interessat pot sol·licitar una cita a la impulsora 
de Garantia Juvenil del Gironès (Coloma Julià) a través del correu electrònic garantiajuvenil@girones.cat 
o bé apuntar-vos pel vostre compte omplint el formulari que trobareu a http://www.empleo.gob.es/ficheros/
garantiajuvenil/documentos/formulario_usuario_app.pdf, portant-lo físicament al SOC de Girona i seguir els 
passos que us indicaran.

PROJECTE “EMPRENDRE AL GIRONÈS”: Servei d’emprenedoria obert a totes les persones emprenedo-
res de la comarca que realitza actuacions d’informació i orientació, formació i assessorament, entre d’altres, 
per ajudar-vos en la creació de la vostra pròpia empresa. Us recordem que les persones  interessades poden 
sol·licitar hora de visita a través del portal http://catalunyaempren.gencat.cat. Per fer-ho, només caldrà que 
cliqueu sobre l’espai “Assessora’t” i seleccioneu una de les entitats que desenvolupen el projecte: Ajuntament 
de Celrà (972 492 567, empren@celra.cat) o Consell Comarcal del Gironès (972 213 262, emprendre@giro-
nes.cat). Per una altra banda, trobareu tota la informació sobre jornades de networking i accions de formació 
i sensibilització en el portal http://emprendre.girones.cat i també al Facebook “Emprendre al Gironès”.

JOVENTUT
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Per què hem creat aquesta nova regidoria?

En les passades legislatures ja teníem l’objectiu 
d’acostar l’ajuntament als habitants del poble co-
neixent les seves opinions per treballar en la ma-
teixa direcció perquè creiem que l’ajuntament és un 
organisme municipal que està al servei del poble i 
per tant no pot estar allunyat d’aquest. Creiem en 
la democràcia i volem acostar-la més als vilatans 
ja que pensem que la política municipal no es pot 
limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament 
cada quatre anys.

Per aquest motiu es van realitzar algunes accions 
com l’agenda 21, enquestes a pares i mares per sa-
ber quines activitats extraescolars es podien oferir 
als infants... Però enguany hem sentit la necessitat 
de fer un pas més endavant i crear una regidoria 
que es dediqui a aquest tema en profunditat.

Què és la participació ciutadana?

És la implicació de la ciutadania en la presa de deci-
sions dels governs mitjançant la promoció d’espais, 
vies i mètodes que afavoreixin la col·laboració entre 
les institucions i la ciutadania per millorar la gestió 
de govern i fer-la més eficaç. A través de la partici-
pació es reforça la democràcia i s’educa per a una 
nova cultura política més pròxima i transparent. 

Quins són els objectius d’aquesta regidoria?

•  Fer protagonistes i responsables als madreman-
yencs i madremanyenques d’algunes de les deci-
sions 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.

Quina ha estat la seva primera actuació?

La regidoria de participació ciutadana s’ha estre-
nat el mes d’octubre amb l’elaboració d’un procés 
participatiu per decidir com els habitants de Madre-
manya volien que fos la zona verda de davant del 
CIR (Centre Intergeneracional Rural). El procés es 
va iniciar el 10 d’octubre amb una trobada a la Sala 
de Ball on es va explicar en què consistiria el procés 
i els objectius d’aquest i on en Miquel Poch, arqui-
tecte municipal, va explicar el projecte redactat per 
l’arquitecte Sandra Fernàndez fa un parell d’anys. 

Vam considerar que era interessant poder dur a ter-
me aquest procés perquè pensàvem que la reali-
tat del poble potser havia canviat i perquè estàvem 
convençuts, com creiem que el projecte definitiu ho 
demostra, que les aportacions dels habitants apor-
ten un valor a aquest i faran que s’adapti millor als 
nostres gustos i necessitats. Tot i que en el moment 
de realitzar aquest projecte inicial ja s’havien tingut 
en compte algunes de les demandes que els habi-
tants del poble havien fet arribar a l’ajuntament en 
el seu moment, consideràvem que valia la pena po-
der fer unes reunions per afavorir l’opinió de tothom 
abans d’adjudicar el projecte.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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El projecte inicial preveia dividir la zona verda de 
davant del CIR en quatre àrees pensades per a di-
ferents usos:

•  Zona de jocs infantils on es traslladaria el parc 
infantil actual i s’instal·larien uns escacs gegants. 
Constaria de bancs i arbres.
•  Zona d’arts escèniques amb un escenari de for-
migó amb unes rampes laterals per poder practi-
car skate i una zona de plantes aromàtiques.
•  Zona de jocs tradicionals amb una pista de pe-
tanca, el joc de la ferradura, un sorral, bancs, ar-
bres i una zona de plantes aromàtiques.
•  Zona esportiva, pensada per en un futur poder 
fer una pista que compliria les mides oficials d’una 
pista de voleibol i es podria destinar a altres usos 
com patinar, anar en bicicleta... 

En aquesta primera reunió es va demanar a les per-
sones assistents que fessin les seves valoracions 
sobre el projecte, les modificacions que farien... i es 
van deixar nou dies de marge perquè qui ho volgués 
pogués fer arribar les seves propostes per escrit a 
l’ajuntament. 

Algunes de les propostes recollides i força unàni-
mes van ser:

•  Que els arbres fossin autòctons, de fulla caduca, 
sense gaire fruits perquè no embrutin, de secà i 
una mica grans per poder tenir ombra ràpida.
•  Que es garantís la visibilitat de la zona infantil 
des del CIR.

•  Prescindir de l’escenari ja que es considera que 
utilitzar les escales de l’església com a grades per 
veure espectacles és un espai inigualable i no es 
vol deixar d’utilitzar ni es creu necessari disposar 
de dos espais per veure obres a l’aire lliure.
•  Col·locar un aparcament de bicicletes.
•  Buscar materials i elements integrats amb l’en-
torn.
•  Col·locar taules de pícnic.

Altres propostes recollides, però que no es van aca-
bar de concretar van ser: si col·locar els escacs a la 
zona tradicional, suprimir-los o buscar alternatives 
als escacs gegants, suprimir el joc de la ferradura, 
ampliar la zona infantil i ubicar-la a la zona d’arts es-
cèniques, eliminar carrers, ampliar la zona de vege-
tació, afegir fonts d’aigua i una taula de ping-pong...

A partir de totes aquestes propostes es van elaborar 
tres esbossos que modificaven el projecte. Es van 
presentar el dia 7 de novembre a la Sala de Ball 
juntament amb el buidatge de totes les propostes 
recollides per tal de fer arribar la informació a tots 
els assistents. En aquesta reunió es va acordar que 
treballaríem sobre l’esbós número 2 ja que era el 
que més acceptació va tenir. A diferència del pro-
jecte inicial, aquest només divideix tota la zona ver-
da en dues àrees: una d’esbarjo amb les taules de 
pícnic, la petanca, una zona de bancs i vegetació 
i una altra amb la zona infantil, vegetació i la zona 
esportiva.

Projecte inicial

Esbós número 1
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Sobre aquest es van plantejar nous canvis que no-
vament es van recollir per elaborar la proposta que 
presentar a la següent i última sessió del 21 de no-
vembre.

Així doncs, el 21 de novembre es va presentar l’es-
bós número 2 modificat a través de les aportacions 
realitzades a l’última reunió:

•  Canviar la zona de vegetació de la zona infantil 
per més arbres i deixar espai per a una possible 
ampliació de mobiliari d’aquesta.
•  Col·locar només quatre taules de pícnic més 
agrupades i sota una pèrgola per tenir ombra.
•  Posar fonts d’aigua a inferior esquerra. 

En l’última reunió es van acabar de fer nous can-
vis, es va escollir el mobiliari urbà i es van prendre 
decisions sobre amb què gastar els 29.098€ euros 
que hi havia de diferència entre el projecte inicial i 
aquest (la diferència es deu a només fer un carrer, 
no fer l’escenari, els escacs gegants...).

Els canvis que es van decidir fer van ser:
•  Posar només dues taules de pícnic ja que es 
considera que són suficients per la quantitat de 
gent que preveiem que les pot utilitzar.

•  Col·locar només tres bancs a la zona infantil i 
2 a la zona d’esbarjo. Els que es van escollir són:

Model 1: per la zona infantil ja que són llargs 
(3,11m) i tenen una part amb respatller per seure 
còmodament i una sense per poder utilitzar com a 
taula, canviadors, estirar-se...
Model 2: model igual que el que hi ha situat davant 
de l’actual centre cívic ja que es considera còmode, 
confortable i requereix poc manteniment.

•  Reduir el nombre de fonts de quatre a dues.
•  Reduir arbres i plantar arbres grans a la zona de 
la petanca i la infantil per tenir una ombra ràpida 
i arbres petits en la limitació de la pista esportiva 
perquè vagin creixent (ja que plantar un arbre gros 
té un sobrecost d’uns 500€ respecte el projecte 
inicial que els contemplava tots petits).
•  Acostar la font de beure a prop de la zona de 
pícnic i a prop de la zona infantil.
•  Col·locar la zona de jocs infantils i comprar una 
estructura d’equilibri amb cordes i tobogans pen-
sada per a nens/es de 3/14 anys diferents a les del 
mobiliari del parc actual.

Esbós número 2 

Model 1 Model 2
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•  No col·locar taules de ping-pong perquè es 
considera que hi ha molts dies de vent que fa-
rien impracticable el joc a l’aire lliure. No obstant 
això, està inclosa en el projecte final perquè des 
de l’ajuntament s’ha decidit incorporar-la com a 
proposta de millora en el moment en què es liciti 
l’obra ja que era una demanda que al seu dia va 
fer jovent del poble i aquesta seria un fórmula de 
tenir-la sense que suposi un cost extra per l’ajun-
tament.
•  Es van acordar la ubicació de les papereres i de 
l’aparcament de bicicletes i es va escollir el model.

Així és com queda la proposta definitiva. Esperem 
amb aquest procés poder complir amb un dels ob-
jectius que era elaborar una proposta confortable 
que garantís un espai familiar i agradable. Aprofitem 
també per recordar que amb els canvis i les deci-
sions preses es va superar el pressupost de què 
disposàvem per 75€, però que algunes de les dades 
eren estimades ja que no hi va haver suficient temps 
per rebre tots els pressupostos necessaris per po-
der fer els càlculs amb exactitud. 

Ara farem una modificació del projecte per adap-
tar-lo a la proposta definitiva, així aquest hivern po-
drem iniciar el procés d’adjudicació per tal de poder 
iniciar l’obra la propera tardor.

Des de l’ajuntament, hem dut a terme aquest pro-
cés amb molta il·lusió i entusiasme perquè consi-
derem que són unes decisions important pel futur 
del poble i volíem que tothom qui ho desitgés en 
pogués formar part per procurar que sigui el màxim 
de funcional possible. Per aquest motiu, hem pro-
curat que la informació arribés a tothom a través de 
diferents canals (cartells, ajuntament, pàgina web i 
twitter). També hem escoltat a tothom que ha donat 
la seva opinió i les decisions s’han pres de forma 
consensuada. No obstant, segur que hem comès 
molts errors ja que és la primera vegada que iniciem 
un procés de participació ciutadana d’aquest tipus i 
ens hem estrenat amb un gran projecte. Per acabar, 
només ens queda agrair la participació de tothom 
qui ha fet possible aquest procés i animar-vos a se-
guir participant dels nous projectes que durem a ter-
me des d’aquesta àrea.

Proposta definitiva
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LA TARIFA REDUïDA EN CAS DE FUITA ACCIDENTAL EN LA FACTURA DE L’AIGUA

Quan es detecta una fuita d’aigua sovint ja s’ha provocat un notable augment del consum regular i, com a 
conseqüència, s’ha incrementat considerablement l’import de la factura trimestral.

Des del 1r trimestre del 2014 la Mancomunitat té regulada en les seves ordenances fiscals del servei d’aigua 
la possibilitat d’aplicar una tarifa reduïda en cas de fuita accidental.

La tarifa reduïda en cas de fuita accidental només podrà ser aplicada excepcionalment quan s’hagi pro-
duït per un fet fortuït, no atribuïble a negligència de l’abonat, com pot ser el trencament d’una canonada o 
qualsevol accessori de la seva instal·lació soterrada o visible. En cap cas es considerarà una fuita el dego-
teig d’una aixeta o un vàter en mal estat o la deixadesa d’una instal·lació pel propietari.

CONDICIONS BÀSIQUES DEL REGLAMENT I COM PROCEDIR EN CAS D’UNA POSSIBLE FUITA:

1. Que en el mateix subministrament no s’hagi produït una modificació de la factura per cas de fuita en els 
darrers dos anys.

2. Quan un abonat detecti una possible fuita en la seva instal·lació, en primer lloc haurà d’avisar els serveis 
de la Mancomunitat per tal d’inspeccionar-ho o verificar-ho, sempre abans de procedir a la reparació per 
part d’un instal·lador oficial. Si fos necessari, l’abonat podrà aturar el subministrament tancant la clau de 
pas del comptador. Per donar raó de l’incident, l’abonat podrà contactar amb les oficines de la Mancomu-
nitat mitjançant el telèfon 972 630 171 o bé als telèfons d’urgències 638 825 737 - 629 373 256. 

3. Si la incidència d’una possible fuita es detecta un cop emesa la factura trimestral, haurà de ser notifica-
da a la Mancomunitat en un termini màxim de 30 dies naturals des de la data d’emissió. També s’haurà 
d’haver presentat la següent documentació justificativa de la reparació de la fuita:
• Fotografies del lloc on s’ha produït la fuita.
• Certificació i factura de l’instal·lador professional que hagi efectuat la reparació.

Un cop exhaurit el termini màxim dels 30 dies naturals no s’atendrà cap petició de fuita.

4. La facturació en casos reconeguts de fuita es farà de la manera següent: Es calcularà un consum estimat 
a partir de considerar el volum mitjà dels dos anys anteriors a la data en què s’acredita la fuita. Sobre 
aquest volum s’aplicaran les tarifes per trams que estiguin aprovades i vigents, tant pel que fa a les del 
servei de la Mancomunitat com pel que fa al cànon de l’aigua.

5. L’autorització per a l’aplicació de la tarifa en cas de fuita és competència del gerent de la Mancomunitat 
i és qui en tot cas podrà, si ho considera oportú, elevar una proposta de resolució a l’assemblea de la 
Mancomunitat.

6. L’incompliment de qualsevol de les anteriors condicions suposarà desestimar la petició de la tarifa de 
fuita.

Més informació a les oficines de la Mancomunitat: 
Dimarts, d’11 a 2 del matí – Dijous, de 5 a 8 de la tarda.

REGLAMENT FUITES D’AIGUA
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El dilluns 11 de maig es va fer una reunió amb els 
municipis de l’àmbit Ter-Gavarres (Cervià de Ter, 
Celrà, Bordils, Juià, Flaçà, Madremanya, Sant Joan 
de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Vi-
ladasens) en què es va acordar la priorització de la 
propera línia que s’ha de desenvolupar del Pla es-
tratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i 
l’ocupació del Ter-Gavarres (Llera del Ter).

A l’estiu, es va convocar un concurs per trobar el lo-
gotip i l’eslògan que representaran el nostre territori, 
des de les Gavarres més frondoses fins a la frescor 
dels espais de ribera del Ter. Els municipis de Bor-
dils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madreman-
ya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant 
Martí Vell i Viladasens treballem junts per donar a 
conèixer el patrimoni cultural i natural del nord-est 
del Gironès. La guanyadora del concurs va ser l’Eu-
gènia Canada, de Madremanya. Pel que fa a l’es-
lògan, va quedar desert i es va obrir un període de 
reflexió entre els 10 municipis per agafar idees i fer 
una posada en comú a principis del 2016.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat una 
subvenció de 27.045,54 euros a l’Àrea de Promo-
ció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajun-
tament de Celrà per a la contractació d’un Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc 
dels Programes de suport al desenvolupament lo-
cal de 2015. Els objectius generals del pla de treball 
de l’AODL emanen de la línia 1.3 definida en el Pla 

estratègic del territori Ter-Gavarres (Recuperació de 
l’activitat primària i el foment de la producció de pro-
ductes agroalimentaris de proximitat i artesanals).

L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Celrà va organitzar l’11 
de novembre passat una Jornada de Turisme del 
Ter-Gavarres, nova marca territorial que es desen-
volupa, en col·laboració amb nou municipis més, 
per promoure el patrimoni natural i cultural tant en 
l’àmbit local com per atreure visitants a aquest te-
rritori pendent de descobrir des dels peus de les 
Gavarres fins a les lleres del Ter i entre la ciutat de 
Girona i l’Empordà-Costa Brava. L’objectiu de la jor-
nada era donar a conèixer les activitats d’oci, lleure, 
gastronomia, esport o cultura, entre altres, a les ca-
ses de turisme rural i hotels de la zona, per tenir un 
ventall més ampli de possibilitats a l’hora d’oferir als 
seus clients en l’entorn més proper. Kayak del Ter, 
el celler Eccociwine, el taller Slow Fusta, Happy Bi-
kes Girona o els tallers de ioga de Sat Life, van ser 
alguns dels participants en la jornada, que va fina-
litzar amb la dinamitzadora turística Sandra Touza 
proposant una dinàmica de treball en grup per crear 
sinergies entre els agents turístics del Ter-Gavarres.

D’altra banda, el treball de l’AODL en la línia 1.1 
(Atreure més visitants al territori) ha consistit a dur 
a terme una catalogació del patrimoni arquitectònic 
i cultural del Ter-Gavarres, a més d’elaborar mapes 
de diferents temàtiques que s’han anat compartint 
a través del Facebook Ter+Gavarres. Des de l’Àrea 
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Celrà s’està treballant, ens con-
firma Narcís Jordi Torra, per la configuració d’una 
ruta circular que englobi els deu municipis d’aquest 
territori, cosa difícil per l’obstacle geogràfic que és el 
Congost i per la separació entre les dues ribes del 
Ter. De cara al 2016 s’aniran desenvolupant altres 
línies estratègiques derivades del pla.

PLA ESTRATÈGIC TER-GAVARRES
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El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 ha posat en funcionament el My112, una aplicació 
per al mòbil totalment gratuïta que localitza i envia automàticament la posició de l’alertant en una trucada 
d’urgència.

My112 està disponible per als sistemes Android i IOS i es pot descarregar en català, castellà i anglès. L’app 
està especialment indicada en els casos que la persona que té l’emergència o que n’és testimoni no sàpiga 
exactament a on es troba. L’aplicació permet l’enviament de fotografies a petició de l’operador del 112 i l’en-
viament de missatges de les autoritats al ciutadà. També disposa d’una versió especialment dissenyada per 
a la gent gran.

Si aneu a collir bolets millor que hi aneu amb el My112 i el mòbil carregat. La descàrrega de l’aplicació és 
senzilla i es pot fer a través de l’App Store o el Google Play. En cas de necessitat i d’haver de trucar al 112, 
l’operador rebrà la vostra trucada amb la localització exacta i avisarà immediatament els cossos d’emergèn-
cia necessaris.
 
En aquest mateix terreny de les aplicacions per a mòbils, Dipsalut ha creat Deacat, una aplicació que permet 
localitzar el desfibril·lador més proper i indica com arribar-hi. A més facilita la trucada a emergències i dóna 
instruccions per atendre la persona que ha tingut l’aturada cardíaca i per utilitzar d’una manera correcta el 
desfibril·lador. L’aplicació es pot descarregar gratuïtament en les mateixes plataformes que l’anterior. Dea-
cat preveu dos tipus d’usos: el de consulta i el d’emergència. El primer permet localitzar els desfibril·ladors 
instal·lats a tot el territori gironí (es poden cercar per municipi o per comarca), obtenir informació sobre el 
programa “Girona, territori cardioprotegit” i aprendre a actuar amb el desfibril·lador. L’opció “Tinc una emer-
gència” localitza el desfibril·lador més proper a l’usuari, dóna les pautes per actuar i facilita la trucada al 112. 
Actualment el Deacat localitza el mig miler de desfibril·ladors fixos implantats per Dipsalut als municipis de 
les comarques gironines.

APLICACIONS. LA TECNOLOGIA
AL SERVEI DE LES PERSONES
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L’any 2009, la Generalitat va aprovar la política de governança radioelèctrica amb l’objectiu que la ciutadania 
gaudís d’uns serveis de qualitat de veu i dades sense fils i alhora que el desplegament d’antenes de telefo-
nia mòbil fos suficient, ordenat i respectuós amb les persones i el medi ambient. La gran popularització dels 
telèfons mòbils implica el desplegament d’antenes en entorns urbans per poder emetre a menys potència, 
cosa que ha despertat una certa inquietud entre la ciutadania sobre els efectes que pogués tenir en la salut.

A finals de l’any passat, el Consell Comarcal va signar un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació per tal de poder fer mesures del nivell d’exposició als camps electromagnètics 
de radiofreqüència en els llocs més sensibles de la població, com ara escoles, llars d’infants, consultoris 
o habitatges propers a les antenes. El Consell Comarcal informava alhora que els veïns que ho sol·licitin 
podran fer mesures a l’interior dels seus habitatges. Aquestes sol·licituds s’hauran de canalitzar a través de 
l’Ajuntament.

D’altra banda, la Generalitat, amb la col·laboració de la Unió Europea, a través de l’instrument de cofinança-
ment Life, ha adquirit 50 equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència 
i els ha cedit a 50 ajuntaments perquè puguin realitzar mesures en els seus municipis i vetllar perquè els 
nivells siguin inferiors als màxims permesos per la normativa vigent. La normativa vigent a Catalunya fixa els 
màxims permesos de camps electromagnètics i especifica, per a la banda de freqüències entre 100 kHz i 8 
GHz, un nivell màxim permès de camp elèctric de 28 V/m.

Les diferents mesures realitzades al municipi de Ma-
dremanya indiquen nivells molt inferiors als màxims 
permesos. S’han dut a terme dos controls, un a l’inte-
rior del consultori i l’altre a la porta d’accés. En amb-
dós casos els resultats van ser molt satisfactoris, ja 
que el nivell mitjà de les mesures efectuades va ser 
de 0,18 V/m, unes 160 vegades inferior als màxims 
permesos. En el mesurament exterior el nivell mitjà 
va resultar de 0,16 V/m, mentre que el nivell mitjà del 
control fet a l’interior va pujar fins als 0,19 V/m, quan-
titat que està unes 147 vegades per sota dels màxims 
permesos per la normativa vigent.

SALUT.
CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
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La incontinència urinària és la pèrdua d’orina de forma involuntària que afecta moltes persones. S’origina per 
una afectació de l’aparell urinari o bé del sistema nerviós. Pot ser temporal, quan dura menys de 4 setmanes, 
o permanent. Comporta un problema social i higiènic que fa que la persona afectada moltes vegades deixi 
de fer activitats socials. És més freqüent en dones i en persones grans. La tendència en moltes ocasions és 
no comunicar-ho. Algunes persones s’avergonyeixen per aquest fet i és per això que la incontinència urinària 
està infradiagnosticada.

Les causes són múltiples. Alguns aspectes que afavoreixen la incontinència urinària són els següents: els 
parts vaginals, la diabetis, la tos crònica, l’obesitat, el restrenyiment crònic, algunes malalties neurològiques, 
les intervencions abdominals, alguns medicaments, les infeccions urinàries o els problemes de la pròstata. 
Si es tracta d’una pèrdua d’orina temporal, és possible que sigui causada per una infecció d’orina, una si-
tuació d’estrès, una descompensació de la diabetis, etcètera. En aquests casos, quan tractem la causa, sol 
desaparèixer la incontinència.

• Quins tipus d’incontinència existeixen?

La d’esforç: Es caracteritza per la presència de petites pèrdues d’orina a l’hora de realitzar un esforç, tossir, 
esternudar, riure o córrer.

La d’urgència: La persona sent una necessitat urgent d’orinar. Orina sovint tant de dia com de nit i les pèr-
dues solen ser grans i incontrolables. Si es combinen la d’esforç i la d’urgència, ens trobem davant un cas 
d’incontinència mixta.

Per sobreeiximent: Es produeix quan la bufeta no pot buidar-se per dificultats en la seva contracció. Això 
produeix que s’ompli molt i la persona afectada orini gota a gota. Aleshores, té la sensació de no haver aca-
bat d’orinar.

La funcional: Causada per les dificultats que té l’individu per desplaçar-se fins al servei o bé per treure’s la 
roba. Si no hi hagués impediments, no ens trobaríem davant un cas d’incontinència. 

SALUT.
INCONTINÈNCIA D’ORINA



43

• Què cal fer?

Cal evitar la roba ajustada i moderar les begudes estimulants com ara la cola, el cafè o el te, que provoquen 
necessitat urgent d’orinar. Alguns medicaments poden agreujar-la. Pregunti al seu metge o infermera. En la 
incontinència d’esforç es pot fer rehabilitació amb uns senzills exercicis del sòl pelvià que consisteixen a fer 
contraccions de la musculatura pèlvica. Van molt bé i no presenten dificultats per realitzar-los en el domicili. 
S’ha de fer cada dia i així tindrem uns músculs forts que evitaran els escapaments. Es poden utilitzar també 
cons o elèctrodes vaginals que en tot cas han d’estar aconsellats pel seu ginecòleg. Si això fracassés, en 
ocasions s’ha d’intervenir quirúrgicament. En la d’urgència es fa una reeducació del patró de micció amb 
tècniques d’aprenentatge, combinat amb fàrmacs també indicats per un metge.

• Com es pot prevenir?

És aconsellable acostumar-se a orinar cada 3 hores durant el dia, i sempre abans d’anar a dormir. Les do-
nes, durant l’embaràs i després del part, han de fer els exercicis del sòl pelvià que li ensenyarà la llevadora 
i/o infermera. Cal evitar el restrenyiment. Les persones grans o amb malalties que limiten la seva mobilitat 
han de millorar l’accés al bany del seu domicili i portar roba fàcil de treure. Si està afectat, no dubti a demanar 
consell al seu metge i/o infermera. 
 

Anna M. Cerezo Jiménez. Infermera ABS Celrà (Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell)    
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Per què són tan importants, els peus? Els peus sostenen la totalitat del nostre pes corporal, mantenen el 
cos en posició bípeda, faciliten la mobilitat locomotora i el bon funcionament cardiovascular. No obstant això, 
moltes vegades els deixem en un segon pla, quan ens referim a cuidar-los.

Evitar les afectacions dels peus és important, ja que tenen un gran paper en la vida diària. La seva alteració 
és una font de patiment i posa en perill l’autonomia de les persones d’edat. El peu resulta afectat pel procés 
natural d’envelliment així com els seus sistemes associats: sistema arterial, venós, limfàtic, esquelètic, neu-
ropàtic i dèrmic.

En l’aspecte articular, les deformitats digitals (dits amb garra, martell i galindons) estan associades a la 
predisposició de caigudes en edats majors de 65 anys. També provoquen depressions dèrmiques doloroses 
i molestes (callositats, ulls de poll, durícies) que es converteixen en un factor condicionant de la mobilitat. El 
calçat inapropiat, la mala cura de les ungles dels peus, els canvis tròfics per insuficiència vascular, els canvis 
de coloració de la pell, el dèficit sensorial, l’obesitat, una malaltia incapacitant, la diabetis mellitus tipus I i II, 
són patologies i problemes comuns associats als peus.Aquestes patologies associades es poden prevenir o 
pal·liar amb cures personals diàries i tractaments pal·liatius podològics especialitzats.

En l’aspecte unguial, les patologies més comunes són les onicocriptosis (ungla encar-
nada) i les onicomicosis (fongs a les ungles). L’onicomicosi és una infecció fúngica 
produïda generalment per dermatòfits (Tricofitum rubrum), no dermatòfits i càndides a 
les ungles dels peus. De resultes d’aquesta infecció, l’ungla experimenta una progressiva 
decoloració, engruiximent i deformació que normalment no provoca dolor. Estudis mos-
tren que entre el 2 i el 18% de la població en països desenvolupats pateixen onicomicosi.

L’onicocriptosi, coneguda com a “ungla encarnada”, és causada per una pressió con-
tínua a la làmina unguial, acompanyada generalment de dolor, inflamació i infecció bac-
teriana (supuració purulenta) al voltant de l’ungla. Aquest dolor s’incrementa caminant 
i portant calçat estret. Deformitats unguials (dits amb garra, superposició o infraposició 
dels dits, galindons, etcètera) són també una de les principals causes d’onicomicosi.

En l’aspecte dèrmic, les patologies més comunes són: Tinea pedis (infecció fúngica de la pell, peu d’atleta), 
heloma (ull de poll) i hiperqueratosi (durícies). Els helomes i les hiperqueratosis són el resultat d’un me-
canisme de defensa de la pell davant d’una pressió i/o fregadís en una zona concreta del peu, que provoca 
isquema i mort cel·lular de la capa més superficial de la pell i la formació de vàries capes i gruixos de pell 
dura, a vegades amb una extensió i fondària considerables. Aquestes durícies poden aparèixer en qualsevol 
zona del peu: entremig dels dits, a la polpa dels dits, a la zona metatarsal i a la zona talar. La millor manera 
d’evitar i tractar aquestes dermatopaties és eradicant-ne la causa. 

SALUT.
TENIR CURA DELS PEUS
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Tall de les ungles. Cal tallar les ungles rectes utilitzant un instrument adequat com ara tallaungles, alicates 
o unes tisores de punta roma. S’aconsella tallar-les després del bany.
Protecció. Hem de protegir la pell i les ungles de dissolvents i detergents agressius, ja que poden danyar la 
làmina unguial i provocar depressions epidèrmiques.
Hidratació. És important hidratar els peus una vegada al dia com a mínim; és recomanable després del bany 
i un assecat minuciós. Hem d’evitar l’aplicació de cremes a la zona interdigital, per tal de no provocar mace-
racions dèrmiques. Les cremes hidratants també les utilitzarem per suavitzar i mantenir sanes les cutícules.
Esmalt. No hem d’abusar de l’esmalt, ja que resseca l’ungla i la deteriora. Els dissolvents d’acetona danyen 
l’ungla. En cas d’aplicar-ne, sempre utilitzarem un protector.
Infeccions. A l’hora de realitzar el tallat d’ungles, no s’ha d’eliminar la cutícula, ja que augmenta la possibi-
litat de contraure infeccions.
És molt important no compartir calçat, utensilis d’higiene íntima, tovalloles.
Calçat. L’ideal per als nostres peus és utilitzar calçat de cuir suau, flexible i que absorbeixi la suor. Si és 
calçat de teixit, llavors ha de ser suau, transpirable i rentable. Han de ser còmodes, amb un taló de 3-5 cm 
d’altura. Els talons molt alts provoquen un augment accelerat de patologies articulars (galindó, dits amb ga-
rra) i un possible escurçament muscular posterior (pressió a nivell del tendó d’Aquil·les). És fonamental l’ús 
habitual de diversos tipus de calçat, per tal de donar-li temps de respirar i reprendre la seva forma original.

Consulteu el podòleg si observeu anomalies en les ungles (ungles fràgils, dolor, canvis en el color, etcètera) 
o la pell, per tal de realitzar un TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT.

Dolça Muriscot Niell Servei de Podologia, Ajuntament de Madremanya.

El peu d’atleta o Tinea pedis és una infecció per fongs de la pell que causa 
descamació i picor a les zones afectades. El causen fongs del gènere Tri-
chophyton i típicament és transmès en zones humides, com ara piscines, du-
txes i saunes. Afecta normalment nens i adolescents que tenen el sistema 
immunitari afectat.

Higiene. Per tal de prevenir les dermopaties i les patologies unguials, la higie-
ne podal és imprescindible, i cal seguir els hàbits següents: rentar a fons els 
peus una vegada al dia per evitar la proliferació de gèrmens provinents de la 
sudoració, amb un sabó de pH àcid; realitzar un assecat minuciós amb una 
tovallola que, si és possible, es destini només a aquest fi, però també podem 
ajudar-nos amb un assecador de cabell (posició d’aire fred); assecar perfecta-
ment les ungles, ja que la humitat pot alterar la làmina de l’ungla i la cutícula, 
i això pot afavorir el desenvolupament d’infeccions; evitar caminar descalç per 
llocs amb risc d’infecció com ara piscines, dutxes i jardins.
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Fundació Esclerosi Múltiple .............................100 €                                               
CEIP Bordils  ...................................................500 €                                                                                                 
Associació Art i Manya  ...................................600 €                                                                                 
Associació Lúdico Cultural de Dones ..............600 €
Associació Gent Gran de Madremanya..........600 €*                                                    
Associació Cultural, Recreativa i Esportiva 
(Comissió) ....................................................5.700 €
Material escolar per a l’escolarització obligatòria 
(per nen/nena) .................................................125 €
Benvingut a Madremanya (naixement)............300 €                                                          

ADF “Puig d’Arques” (Ordinària 2015) ............450 €                                                     
Targetes ús servei Sarfa 
(1 zona / 2 zones) ....................................3.617,20 €                                           
Servei de Teleassistència ...........................303,36 €                                                                            
Catalunya Contra el Càncer ............................100 €                                                                        
 
*L’any passat aquesta associació va rebre la mateixa 
subvenció directa que aquest any; els 1.160 € de 
més que posava era de l’activitat “Puntes de coixí”, 
organitzada directament per l’Ajuntament.

DEFUNCIONS

En Gerard Planella Gironella va morir el dia 9 de novembre de 2015.

NAIXEMENTS

Irina Gestas Freixa 
Filla d’en David i la Rosa Maria

Nascuda el 27/01/2015 

Ona Santiago Linares
Filla d’en Joseba i la Cristina

Nascuda el 15/05/2015

Martina i Sara Casadevall Amil
Filles d’en Guillermo i la Marta

Nascudes el 24/07/2015 

SUBVENCIONS
CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
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LA BISBAL D’EMPORDÀ 7,00 9,00 15,00 19,00

URB. MAS VENTÓS 7,02 9,02 15,02 19,02

CRUÏLLES 7,05 9,05 15,05 19,05

SANT SADURNÍ DE L’HEURA 7,10 9,10 15,10 19,10

I.R.T.A 7,14 9,14 15,14 19,14

MONELLS 7,15 9,15 15,15 19,15

MILLARS 7,18 9,18 15,18 19,18

MADREMANYA 7,20 9,20 15,20 19,20

VILERS 7,22 9,22 15,22 19,22

BARRIADA VILOSA 7,25 9,25 15,25 19,25

ST. MARTÍ VELL 7,27 9,27 15,27 19,27

BORDILS 7,30 9,30 15,30 19,30

CRUÏLLA JUIÀ 7,32 9,32 15,32 19,32

JUIÀ 7,34 9,34 15,34 19,34

CAP DE CELRÀ 7,37 9,37 15,37 19,37

CELRÀ 7,42 9,42 15,42 19,42

CAMPDORÀ 7,45 9,45 15,45 19,45

PONT MAJOR 7,50 9,50 15,50 19,50

HOSPITAL JOSEP TRUETA 7,55 9,55 15,55 19,55

GIRONA 8,00 10,00 16,00 20,00

*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
*EMERGÈNCIES
Telèfon: 112
*HOSPITAL Josep Trueta
Telèfon: 972 94 02 00
*Llar d’infants. El molinet
Telèfon: 972 63 09 45

*Ajuntament de Madremanya
De dilluns a divendres de 10 a 13h.
Dijous de 17 a 20h.
*Assistent social
2n i 4t dilluns del mes
de 11:30 a 12:30h.
Previ sol.licitud d’hora (972201962).
*Consultori Mèdic
METGE- Dijous de 11:30h a 13:00h.
Previ sol.licitud d’hora.
Dimarts de 13:00 a 14:00 -Només si hi ha pacients
programats.
INFERMERA- Dilluns 13:00 a 14:00h.

GIRONA 8,00 11,00 16,00 20,00

HOSPITAL JOSEP TRUETA 8,05 11,05 16,05 20,05

PONT MAJOR 8,10 11,10 16,10 20,10

CAMPDORÀ 8,15 11,15 16,15 20,15

CELRÀ 8,18 11,18 16,18 20,18

CAP DE CELRÀ 8,23 11,25 18,23 20,23

JUIÀ 8,26 11,26 16,26 20,26

CRUILLA JUIÀ 8,28 11,28 16,28 20,28

BORDILS 8,30 11,30 16,30 20,30

ST. MARTI VELL 8,33 11,33 16,33 20,33

BARRIADA VILOSA 8,35 11,35 16,35 20,35

VILERS 8,37 11,37 16,37 20,37

MADREMANYA 8,40 11,40 16,40 20,40

MILLARS 8,43 11,43 16,43 20,43

MONELLS 8,45 11.45 16,45 20,45

I.R.T.A. 8,46 11.46 16,46 20,46

SANT SADURNI DE L'HEURA 8,50 11.50 16,50 20,50

CRUILLES 8,55 11.55 16,55 20,55

URB. MAS VENTOS 8,57 11.57 16,57 20,57

LA BISBAL D'EMPORDÀ 9,00 12.00 17,00 21,00

HORARIS DE SARFA TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS




