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CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques,

El 16 de juliol passat vam poder gaudir de l’obertura del CIR (Centre Intergeneracional Rural). Aquest nou 
equipament municipal, punt de trobada i aglutinador de la majoria d’activitats del poble, va iniciar el seu camí 
en el procés participatiu de l’Agenda XXI, l’any 2004. Aquelles jornades de participació van tenir una afluèn-
cia de més del quinze per cent dels empadronats i el punt més votat va ser, precisament, tenir un únic espai 
on totes les generacions tinguessin cabuda.
L’any 2007 vàrem començar a treballar de valent per cuinar el projecte amb unes característiques que 
anessin més enllà d’un simple lloc de reunió. S’havia d’aprofitar el moment per reorganitzar espais que ja es 
tenien però que necessitaven una reforma a fons, com ara el consultori municipal. També s’havia d’aprofitar 
per crear-ne d’altres que no existien, però molt necessaris, i planificar-los per al futur, com ara un magatzem 
municipal o una sala de serveis socials. I finalment s’havia d’aprofitar per recuperar-ne de perduts, com 
ara la botiga del poble: era un bon moment per poder aglutinar en un mateix espai bar, restaurant i botiga; 
aquesta conjunció el feia un negoci viable i atractiu que per separat necessitarien una gestió econòmica més 
complicada.
Tot i que aquests anys no han estat els millors per a les finances públiques ni privades, estic molt orgullós 
que l’Ajuntament hagi pogut pagar tota l’obra sense desviar-nos ni un cèntim del pressupost inicial. Hem 
passat moments complicats en l’execució de l’obra, però ara que finalment ja ho tenim, només ho veiem amb 
visió de futur.
Vull donar les gràcies a totes les associacions i persones que a títol individual han enriquit aquest projecte 
amb noves idees, consells i crítiques constructives que han ajudat a millorar la qualitat de tot l’espai. Així com 
també donar les gràcies a tots els regidors i regidores que, majoritàriament i des d’un principi, van creure en 
la necessitat i la viabilitat de fer un equipament d’aquestes característiques, enfocant-lo com a futura plata-
forma de serveis per a tots els veïns i veïnes. 
El CIR és fruit d’un procés participatiu, per això és tan important assistir activament a les convocatòries de 
participació. Hi ha decisions municipals que no poden estar només a les mans d’uns pocs, tot i que ens hàgiu 
escollit democràticament: són decisions que tenen transcendència per a les properes dècades i afecta les 
generacions actuals i les futures.
No em canso de felicitar, agrair i encoratjar les associacions i la gent del poble que treballa per la comunitat 
al llarg de l’any. És una tasca voluntària que requereix generositat però que a vegades es fa feixuga i no 
sempre és agraïda. Quedeu-vos amb la satisfacció d’haver fet quelcom que sense vosaltres no hauria estat  
possible: heu contribuït a fer un poble més humà, on les persones són la seva raó de ser. 
Estem a punt de canviar d’any i com a país res podrà ser igual que abans. És el moment  d’unir-nos, encara 
més, respectant les nostres diferències, a tot Catalunya. Aprofitem totes les oportunitats que ens brinda el 
camí recorregut, per un futur esperançador.

De tot cor, que passeu unes Bones Festes i un millor any 2017.

Alcalde
Albert Peracaula Boschsacoma
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Capítol I. Despeses de personal ....................................................................................................59.143,71 €
Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis ...........................................................................191.106,29 €
Capítol III. Despeses financeres.....................................................................................................10.000,00 €
Capítol IV. Transferències corrents ................................................................................................31.500,00 €
Capítol V. Fons de contingència i imprevistos ..................................................................................3.250,00 €
Capítol VI. Inversions reals.............................................................................................................95.000,00 €
Capítol VII. Transferències de capital ......................................................................................................0,00 €
Capítol VIII. Actius financers....................................................................................................................0,00 €
Capítol IX. Passius financers..........................................................................................................30.000,00 €

Àrea 1. Serveis públics bàsics........................................................................................................99.000,00 € 
Àrea 2. Protecció i promoció social ..................................................................................................4.000,00 €
Àrea 3. Producció de béns públics preferents ................................................................................72.200,00 €
Àrea 4. Actuacions econòmiques ...................................................................................................32.000,00 €
Àrea 9. Actuacions generals  ........................................................................................................172.800,00 €
Àrea 0. Deute públic .......................................................................................................................40.000,00 €
Total general de l’estat de despeses ............................................................................................420.000,00 €
Total de despeses ordinàries ........................................................................................................295.000,00 €
Total de despeses d’inversions ....................................................................................................125.000,00 €

Capítol I. Impostos directes ..........................................................................................................152.100,00 €
Capítol II. Impostos indirectes ..........................................................................................................5.000,00 €
Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos  .........................................................................39.200,00 €
Capítol IV. Transferències corrents ..............................................................................................123.900,00 €
Capítol V. Ingressos patrimonials .....................................................................................................4.800,00 €
Capítol VI. Alienació d’inversions reals...........................................................................................44.300,00 €
Capítol VII. Transferències de capital .............................................................................................50.700,00 €
Capítol VIII. Actius financers....................................................................................................................0,00 €
Capítol IX. Passius financers...................................................................................................................0,00 €

Total general de l’estat d’ingressos ..............................................................................................420.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris ............................................................................................................325.000,00 €
Total d’ingressos d’inversions .........................................................................................................95.000,00 €

PRESSUPOST 2016 
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Per novè any consecutiu, l’Ajuntament congelarà el tipus impositiu de tots els impostos i per vuitè any el de 
totes les taxes (escombraries…) exceptuant les del cementiri, que es van modificar fa 6 anys.

Tenim constància que l’Estat espanyol ha començat el procediment de regularització cadastral al nostre mu-
nicipi; aquest procediment és d’aplicació a tots els municipis de l’Estat en diferents fases durant el període 
2013-2017.

La regularització cadastral té per objecte detectar noves construccions i ampliacions de construccions exis-
tents no declarades en el Cadastre, tant de finca rústica com d’urbana, amb un efecte retroactiu de fins a 4 
anys sobre la liquidació de l’impost.

En el cas de les construccions rústiques indispensables per a l’activitat agrícola, ramadera o forestal, en 
molts casos suposa la primera assignació de valor cadastral, de manera que passen a ser contribuents de 
l’impost els coberts, les granges….

D’aquest procediment deriva la problemàtica de la valoració excessiva d’algunes construccions vinculades a 
l’activitat agrícola. Des de l’Ajuntament estarem atents a l’evolució que tingui aquest procediment.

La gestió cadastral i de l’IBI ha estat afectada els darrers anys per diverses normatives estatals que tenen 
com a objectiu incrementar els recursos municipals. Lluny d’afrontar la reivindicació històrica del municipa-
lisme d’un nou sistema de finançament, l’Estat ha optat per dictar normes que envaeixen l’autonomia local.

HISENDA



CIR - CENTRE
INTERGENERACIONAL RURAL

LA CASA PAIRAL DELS SERVEIS DE 
MADREMANYA

El principal objectiu que ha perseguit l’Ajuntament 
amb la construcció del Centre Intergeneracional 
Rural (CIR) ha estat donar resposta a les necessi-
tats reivindicades pels ciutadans de Madremanya, 
expressades clarament en el procés participatiu 
del 2004, de disposar d’un espai integral que aglu-
tinés tots els serveis i es constituís en una verita-
ble plataforma de serveis als ciutadans. No va ser 
però fins al 2007 que es va iniciar el procés amb 
l’elaboració del projecte, encarregat a una arquitec-
ta filla d’una madremanyenca i amb vincles estrets 
amb la població, on hi viu des de l’edat de sis anys.

“Ens vàrem plantejar un edifici amb dues zones cla-
rament diferenciades –comenta la Sandra Fernán-
dez, arquitecta i autora del projecte–: una part més 
de mida domèstica, a on s’havien de situar els ser-
veis com ara el dispensari, aixecada amb materials 
tradicionals i amb la façana recoberta de pedra, i 
una altra peça més gran, a on se situarien els es-
pais més públics com el bar restaurant i aixecada 
amb materials més moderns, amb parets vidriades, 
ferro, etcètera. De fet volíem aconseguir un diàleg 
entre dos conceptes constructius diferents, un de do-
mèstic i més tradicional i un altre de més modern.” 

Tot i això cal dir que es tracta d’un únic espai inte-
gral (per això rep el nom de Centre), transversal i 
unificador, que s’ha convertit en un autèntic punt de 
trobada per a la gent del poble i dels pobles veïns. 
La voluntat de l’Ajuntament va ser, des del primer 
moment, aconseguir que aquest centre fos un espai 
de relació entre gent de diferents edats, sexes i con-
dicions que viuen, estiuegen o simplement estan de 
pas, recuperant, en certa mesura, la vella tradició de 
les mutualitats i els ateneus, que tant van proliferar 
per terres empordaneses. D’aquí prové el qualificatiu 
intergeneracional. El contacte i el coneixement entre 
persones de diferents edats i sexes facilita l’apari-
ció de sinergies, tal com assenyala la memòria de 
l’obra, de les quals poden sortir projectes i propostes 
plenes de sentit comú que ajudaran perquè el po-
ble avanci i es desenvolupi. De la conversa anima-
da enmig d’una partida de cartes o a l’entorn d’unes 
cerveses és d’on surten sovint les idees que amb el 
temps acaben consolidant els projectes més interes-
sants. Per aconseguir-ho cal un espai i aquest és 
el paper que desenvolupa i desenvoluparà el CIR.

Intergeneracional i rural perquè Madremanya és, 
en definitiva, un poble de pagès que tot i estar a 
15 quilòmetres de ciutats importants de les comar-
ques gironines necessita una sèrie de serveis lli-
gats a la realitat del món rural. El centre és i serà 
la casa pairal dels serveis per tal que tots en pu-
guin disposar i fruir, alhora que fomenta la col·la-
boració entre tots els veïns recordant el que pas-
sava anys enrere en les èpoques de segar i batre.

Butlletí d’informació municipal
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Serà i és una plataforma de serveis perquè dispo-
sa de l’espai, el Centre, de les persones, la relació 
i la sinergia de grans i joves, i de l’entorn, un marc 
rural bastit d’anys d’història, de natura i de paisat-
ge. Com a plataforma de serveis als ciutadans, el 
CIR permet disposar d’un espai obert set dies a la 
setmana, amb un horari ampli i amb una sèrie de 
serveis bàsics, com ara el dispensari, la perruqueria, 
el podòleg, el bar i la botiga (a mitjan 2007 es va 
tancar la darrera botiga que quedava al poble i en 
els municipis veïns tampoc no n’hi ha cap d’ober-
ta), i apte per convertir-se en lloc d’encàrrecs, es-
pai per llegir la premsa i moltes altres activitats.

El mes de març passat es va crear el reglament del 
servei municipal de bar, restaurant i botiga del CIR, 
a on es fixen els drets i les obligacions del conces-
sionari i del titular del servei, i es va aprovar el plec 
de clàusules d’explotació del contracte de gestió del 
servei, on hi figuren els horaris mínims d’obertura i 
de tancament, les vacances, el cànon i els criteris 
de la puntuació de les ofertes, entre altres qüestions.
Hi va haver gent interessada, però dues propos-
tes van ser les que millor s’adaptaven a les carac-
terístiques que volia l’Ajuntament. Finalment es va 
adjudicar el contracte de gestió del servei munici-
pal de bar, restaurant i botiga del CIR a Guillermo 
Moya Cortés. El local va obrir al juliol amb una festa 
de benvinguda per a tots els veïns de la població.

“Es tracta d’un edifici senzill –assegura la Sandra 
Fernández–, sense massa pretensions, i es va es-
tudiar molt la seva ubicació i orientació per tal de 
treure’n el màxim rendiment possible. La part de ser-
veis més domèstica, amb les parets de pedra, està 
orientada cap a la zona on es preveu que creixerà 

el poble, intentant mantenir una relació amable 
amb la zona residencial. L’altre bloc, amb la faça-
na orientada a sud, s’ha aixecat amb les parets de 
vidre per aprofitar les magnífiques vistes del nucli 
antic del poble, amb el campanar de protagonista i 
obertes a la zona verda situada al davant de l’edifici 
i al paisatge de l’Empordanet que ho emmarca tot.”

Ubicat en un territori rural inclòs en una zona de 
la Xarxa Natura 2000 i dins el marc de la zona de 
les Gavarres. Madremanya és un municipi amb 
una activitat econòmica lligada molt estretament 
al sector ramader i agrari, que està patint un retro-
cés notable, i al sector serveis, que és el que cal 
potenciar de cara al futur amb una bona promoció 
turística i una bona difusió dels valors naturals, cul-
turals i ambientals del territori. En aquest sentit el 
CIR representa una millora dels serveis comple-
mentaris de la població i un element més que cal 
tenir en compte en l’oferta de Madremanya als visi-
tants, que ajudarà a mantenir la presència perllon-
gada d’un turisme de qualitat, sostenible, integra-
dor i harmònic amb l’entorn natural de la població.



“Des del punt de vista de l’Ajuntament –assenyala 
Miquel Poch, arquitecte municipal i director d’obra 
del CIR–, el principal objectiu ha estat evitar que hi 
hagués desviacions del pressupost d’obra. No gas-
tar-se ni un euro més del que estava previst. Teníem 
dues partides, una per a millores i una altra d’impre-
vistos, amb les quals podíem jugar per ajustar el cost 
real al pressupost.” El pressupost total d’adjudicació 
de l’obra va ser de 815.227,44 euros. Aquesta obra 
estava inclosa dintre del Pla d’Obres i Serveis de 
la Generalitat de Catalunya 2008-2012, en l’anua-
litat 2011. L’aportació de la Generalitat ascendia a 
664.655,61 euros. De la Diputació ens van arribar 
110.000 euros i a l’Ajuntament li va correspondre 
aportar-hi 52.960,50 euros. El cost final de l’obra 
executada va sortir per un total de 827.616,11 euros, 
una diferència de 12.388,67 euros deguda al diferen-
cial d’IVA del 18% al 21% que hi ha hagut durant els 
anys d’execució de l’obra.

“Vàrem renunciar a algunes coses que estaven 
previstes per executar-ne d’altres –continua Miquel 
Poch–, com per exemple el muntacàrregues, que es-
tava previst en el projecte inicial per enllaçar la planta 
amb el soterrani i que vàrem creure que en aquests 
moments era prescindible. Tot i això, es va deixar tot 
preparat per si en un futur més o menys llunyà es 
volia instal·lar.” D’entre els altres canvis constructius 
que es van dur a terme respecte al projecte inicial cal 
destacar els que anaven dirigits a millorar l’estalvi i 
l’eficiència energètica de l’edifici. “Un dels problemes 
que tenen aquest tipus d’edificis públics és el cost 
del manteniment, i en aquest sentit vàrem introduir 
modificacions per millorar l’eficiència energètica. El 
sistema de climatització tradicional el vàrem substi-

tuir per un altre de més eficient, un sistema de terra 
radiant amb calor i fred, amb el suport de plaques 
solars a la coberta i amb una eficiència energètica 
molt alta. Es tracta d’un sistema innovador i a hores 
d’ara encara hem de fer ajustaments per millorar-lo i 
adaptar-lo a les diferents condicions climàtiques de 
cada època de l’any. De fet es tracta d’un edifici viu 
que cal anar millorant amb el pas del temps.” El te-
rra radiant dóna escalfor a l’hivern, i a l’estiu, que és 
quan més problemes de temperatura es poden pre-
sentar, manté el terra a una temperatura constant de 
18ºC. “Això es combinarà amb un sistema de venti-
lació que –com assenyala Miquel Poch– és probable 
que s’hi hagi d’afegir refrigeració.”

L’edifici consta, com ja s’ha comentat, de dos vo-
lums diferenciats, un revestit de pedra en la seva 
totalitat i l’altre amb la coberta inclinada de zinc, de 
fusta i vidre. A les obertures del volum de pedra va-
ren optar per un revestiment d’acer tipus Corten per 
estalviar el retorn de la pedra que no estava pres-
supostat. “Una altra modificació va ser la instal·la-
ció d’un dipòsit de recollida d’aigües de la pluja, 
que tampoc estava previst, a sota el paviment de 
la terrassa. Aquesta aigua permetrà regar tota la 
zona verda del davant de l’edifici quan s’hagi urba-
nitzat. És evident que això representa una millora 
respecte al projecte inicial i que permetrà un estal-
vi important en el manteniment de l’entorn. També 
vàrem modificar l’aïllament de la coberta –explica 
Miquel Poch– posant-hi una doble capa aïllant en 
lloc d’una de senzilla. D’aquesta manera, a més de 
millorar l’aïllament de l’edifici, s’evitarà que hi pugui 
haver goteres en cas que passés alguna cosa impre-
vista o pel deteriorament propi del pas del temps.”

Butlletí d’informació municipal
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Pel que fa al soterrani, que està situat per sota del 
nivell del clavegueram, s’hi va instal·lar un pou amb 
un sistema de bombeig amb el suport d’un grup 
electrogen que entraria en funcionament en cas 
d’aturada del subministrament elèctric. D’altra ban-
da, en un dels consultoris s’hi va instal·lar una du-
txa accessible a persones amb mobilitat reduïda, 
i a l’exterior de l’edifici, en un dels laterals, s’hi va 
col·locar un mòdul d’aigua, llum i recollida d’aigües 
residuals per a dues autocaravanes i també un punt 
de presa de corrent per a vehicles elèctrics. Als pas-
sadissos i lavabos els llums funcionen mitjançant 
detectors de moviments, un sistema que permet 
estalviar energia en un lloc públic com el CIR. La 
llar de foc horitzontal que s’ha instal·lat a la zona del 
bar s’ha convertit en un dels elements més apreciats 
del Centre, especialment en aquests dies d’hivern.

Miquel Poch, que ha dirigit l’obra al llarg de tots 
aquests anys, es mostra molt satisfet dels resultats, 
tot i que no vol parlar de resultats finals, ja que, repe-
teix, es tracta d’un edifici viu, on encara s’hi està tre-
ballant i en què es poden fer més millores. “Hi ha pro-
ves molt clares que tot plegat ha estat un èxit. D’una 
banda, el responsable del bar es va trobar gairebé 
desbordat al llarg de tot l’estiu per la quantitat de gent 
que el va convertir en punt de referència, un punt de 
referència que les entitats del poble (i aquest era l’ob-
jectiu més important d’aquesta inversió) han aprofitat 
immediatament, amb el resultat que s’hi han organit-
zat més activitats de les que es feien habitualment.”

Madremanya ja té la seva casa pairal de 
serveis i tot fa preveure que amb el pas del 
temps es convertirà en una de les principals 
referències de la població.
 



CONSULTORI MUNICIPAL DEL CIR

Al mes de juliol vam dur a terme el trasllat al nou 
consultori municipal, a l’equipament del Centre In-
tergeneracional Rural (CIR). Això va comportar una 
renovació a fons de tot el mobiliari, des de les taules, 
les cadires, els armaris o la nevera fins a la llitera, 
així com les bancades de la sala d’espera. Tot el que 
és necessari per tal de gaudir d’un espai mèdic amb 
la intimitat i la comoditat exigibles avui en dia. Tot 
aquest material ha tingut un cost d’11.543,40 euros 
i ho hem pogut cobrir amb la signatura d’una ajuda 
extraordinària de 10.000 euros de Dipsalut de la Di-
putació de Girona.

CENTRE INTERGENERACIONAL RURAL, 2a FASE

El mes de març passat es van posar a licitació les 
obres de la zona verda de davant del CIR d’acord 
amb la proposta del pla de participació. S’hi van pre-
sentar tres empreses. Totes tres assumien un 20% 
d’imprevistos i un termini de garantia de 5 anys. La 
diferència de preus era:

· Argon Informàtica SA: 75.733,03 €

· Grup Puig Pocurull SL: 70.000 €

· Construccions Narcís Matas SL: 78.950 €

El projecte es va adjudicar a la proposta més econò-
mica amb el compromís que iniciessin les obres el 
15 d’octubre i que a la primavera estiguessin acaba-
des. Quan es va contactar amb el licitador per iniciar 
les obres, l’empresa va dir que no ho podia assumir 
i que renunciava a l’obra. El mateix va passar amb 
el següent, Argon Informàtica, que també hi va re-
nunciar.
La tercera empresa que havia presentat pressupost, 
Construccions Narcís Matas, s’ha compromès a ini-
ciar l’obra al gener i tenir-la acabada a la primavera.

Butlletí d’informació municipal
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CAMÍ DES DE LA CREU DE MILLÀS FINS A CAN 
CALVÓ

Les darreres pluges van deteriorar molt aquest camí 
perquè, principalment, l’aigua que es recull al voltant 
del Castell no podia ser engolida correctament cap a 
la riera de Millàs.

S’hi va fer una primera actuació, que va consistir a 
netejar tots els recs que porten cap a la riera. Ara 
l’aigua marxa amb facilitat. Tot el recorregut s’ha sa-
nejat de sediments i brossa. Aquests treballs els ha 
realitzat la Mancomunitat d’Aigües, amb un cost de 
1.798,06 euros.

Aquestes actuacions que s’hi han fet darrerament 
asseguren la circulació viària temporalment, però 
de cara al proper any volem demanar una valoració 
econòmica per fer-hi una actuació amb més contun-
dència amb una visió a llarg termini. Aquest camí 
porta a tres cases del poble de Millàs i a la vegada 
comunica amb els camps de l’entorn i amb el camí 
forestal que va cap a Corçà. Per això hi treballarem 
per buscar una solució definitiva.

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

L’ADF ha portat a terme una repassada del ferm amb 
anivelladora del camí forestal que va des de Can 
Calvó fins al terme de Corçà. En breu es repassarà 
el camí que va des del dipòsit de l’aigua dels bom-
bers fins al camí de la Font Picant. Serà una repas-
sada superficial del ferm, remarcant els trencaaigües 
existents per facilitar l’evacuació de l’aigua i evitar un 
deteriorament més ràpid. També es trauran els ar-
bres caiguts i les branques que molesten en el trànsit 
per la pista.

En aquest mateix entorn, a principis d’any, es van 
condicionar les sortides d’aigües del camí que va 
des del pont renovat de la Font Picant fins al final del 
terme de Madremanya. Es va aprofitar que hi havia 
màquines treballant al terme de Quart per condicio-
nar tot aquell tram de pista, que té un pendent molt 
considerable.

Aquests camins són molt utilitzats pels propietaris, 
caçadors i gent que gaudeix del bosc.



Jacqueline Andra Maddocks:
Cànon (250 euros) .............................................. 1 punts
Preu inicial i varietat de begudes i menjars  ........ 2 punts
Preu inicial i varietat de productes de la botiga  .. 2 punts
Planificació setmanal d’un plat del dia ................ 4 punts
Planificació setmanal d’un menú diari ................. 0.5 punts
Memòria de millora i dinamització ....................... 2.5 punts
Experiència professional ..................................... 2 punts
Empadronament (0 dies)  .................................... 0 punts
Total ........................................................... 14 punts

Guillermo Moya Cortés:
Cànon (100 euros) .............................................. 0.4 punts
Preu inicial i varietat de begudes i menjars  ........ 1.5 punts
Preu inicial i varietat de productes de la botiga ... 2 punts
Planificació setmanal d’un plat del dia................. 2.5 punts
Planificació setmanal d’un menú diari ................. 2 punts
Memòria de millora i dinamització ....................... 5 punts
Experiència professional ..................................... 1.5 punts
Empadronament (0 dies)  .................................... 0 punts
Total ...................................................... 14,90 punts 

SERVEI MUNICIPAL DE BAR, RESTAURANT I BOTIGA

Al mes de març es va crear el reglament del servei municipal de bar, restaurant i botiga del CIR, que esta-
bleix els drets i les obligacions del concessionari i del titular del servei. Tot seguit es va aprovar el plec de 
clàusules d’explotació del contracte de gestió del servei, on figuren els horaris mínims d’obertura i de tanca-
ment, les vacances, el cànon i els criteris de puntuació de les ofertes, entre altres qüestions. 

Hi va haver gent interessada, però les dues proposicions admeses van quedar de la manera següent:

Finalment, es va adjudicar el contracte de gestió del servei municipal de bar, restaurant i botiga del CIR a 
Guillermo Moya Cortés.

El local va obrir el dia 16 de juliol amb una festa de benvinguda.

Butlletí d’informació municipal
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Al llarg d’aquest hivern farem una actuació en els diferents emplaçaments dels contenidors de rebuig. Es 
tractarà bàsicament de fer un tancat al voltant dels contenidors amb pilones de ferro fixades sobre una so-
lera de formigó. Aquestes pilones aniran recobertes de fusta per minimitzar el seu impacte visual i tots els 
grups de contenidors tindran una porta frontal per a la seva gestió.

Amb això volem evitar també que quan hi hagi temporals de vent es moguin i es desplacin cap al mig de la 
carretera. Confiem que també ajudi a conscienciar la gent de no s’han de deixar directament les deixalles 
al terra.

Aprofitarem per reubicar els que tenim situats a Vilers, el Mas Ripoll i el Mas Torrent uns metres més allun-
yats de la carretera, per evitar que la gent que passa pel municipi també els utilitzi.
Al veïnat de Bevià, on actualment no hi ha cap contenidor, se’n col·locarà un per facilitar als veïns el reci-
clatge de les deixalles.

L’illa de contenidors de rebuig que hi ha al Quintà es traslladarà a un costat extern de la deixalleria, es con-
dicionarà un nou espai només per als de rebuig, i els tres contenidors de reciclatge s’amortitzaran, ja que a 
la deixalleria es podrà fer tot el reciclatge en el mateix entorn.

Aquesta demanda va sortir en el pla de participació i a proposta d’uns quants veïns usuaris de l’actual es-
pai que es queixaven de la brutícia i les males olors, sobretot a l’estiu. També en breu està previst traslla-
dar-hi el parc infantil i hi haurà tota la nova zona verda, i això encara agreujaria més la situació.
A l’illa que hi ha a Can Güell s’arreglarà tot el perímetre de paret i s’hi posarà un passamà de ferro de pro-
tecció per evitar les ensopegades que provoquen els camions quan vénen a recollir.

Tots aquests treballs estan inclosos en la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica de la Diputació de 
Girona, amb un cost total de 10.708,50 euros. Els durà a terme l’empresa Construcció i Rehabilitació de 
Masies 1976 SL.

Aquest any hem fet una inversió de 2.117 euros a la minideixalleria, per ampliar les càmeres per tal de faci-
litar l’accés a les imatges i poder controlar millor aquest servei en cas de bretolades o de gent que hi pugui 
entrar sense autorització.

RESIDUS



Javier Campos Vidal és fill d’Aragó i va estudiar me-
dicina a Saragossa. Ell, que és un home inquiet i creu 
que la ciència és un element fonamental per canviar 
el món, un cop va obtenir el títol, va decidir que no 
es volia quedar tancat en el paisatge continental del 
país on havia nascut i s’havia fet gran: “Volia anar a 
viure en una zona on hi hagués idees noves i que 
no estigués tancada a les propostes de futur.” I va 
veure que, a l’hora d’escollir plaça, ho podia fer, per-
què havia quedat segon de la seva promoció i en les 
oposicions estatals si el número u tenia preferència 
per triar qualsevol punt de l’Estat, el número dos, que 
era ell, mantenia la mateixa prerrogativa sempre que 
es decantés pel poble o ciutat que no havia escollit 
el número u. 

Convençut que el seu futur necessitava horitzons 
més oberts i propers a la costa, inicialment la inten-
ció era anar a Portbou, en aquell moment un indret 
dinàmic marcat per la frontera i la intensa activitat 
de l’estació internacional: “Hi havia més afiliats a la 
Seguretat Social i allò comportava que em podria 
guanyar més bé la vida.” Però un company de pro-
moció li va recomanar Bordils, un poble que mai ha-
via trepitjat però que segons el va informar estava 
ben comunicat, proper a una capital de demarcació i 
no gaire lluny del mar. L’únic inconvenient, però, era 
que s’havia de fer càrrec de quatre municipis: Bordi-
ls, Juià, Sant Martí Vell i Madremanya. Però allò, més 
que una complicació, va ser un repte, i així va ser 
com, per pura causalitat, va trobar el seu lloc al món. 
“Jo –recorda el metge– vaig arribar el 10 d’octubre 
del 1983. El primer que vaig fer va ser conèixer un 
indret que em va semblar agrest, però després vaig 
entendre que aquí hi havia una idiosincràsia parti-
cular i, ara que fa tants anys que hi visc i el conec, 
puc dir que aquesta és una zona que enamora. Era 
el principi dels vuitanta, la gent anava a comprar als 
supermercats a Perpinyà i les sortides d’oci eren a 
Figueres.” 

Tot i la victòria de Joaquim Nadal en les primeres mu-
nicipals, Girona no es podia treure de sobre l’estig-
ma de ciutat grisa i avorrida, però les línies estaven 
marcades i ja no hi havia aturador per transformar 
els convents en universitats i els barris perifèrics en 
centres de ciutat, sobretot el sector de la Barca, on 
les antigues meretrius consolaven els soldats en una 
de les zones més in de la Girona universal.  

En Javier, que arribava d’una terra llunyana i no par-
lava català, va trobar a casa nostra una xicota del 
país –més tard va ser la seva esposa– i la realització 
personal: “Gràcies a una família molt avinguda que 
va ajudar-me a plantar arrels.” Amb tot, els comença-
ments no van ser fàcils i recorda uns episodis compli-
cats quan en veure’l tan jove –va arribar quan només 
tenia vint-i-vuit anys– molts veïns de la contrada 
dubtaven de les seves capacitats, però aviat es van 
adonar que gràcies a la perseverança i el bon treball 
el nouvingut no tan sols arribava a totes les llars sinó 
que hi havia poques queixes de la feina feta. 

Va ser un descobriment recíproc. Així, el Dr. Campos, 
que és el nom amb què avui tothom el coneix, va 
descobrir que en aquesta contrada recòndita situada 
entre el Gironès i l’Alt Empordà hi ha una alta qualitat 
de vida, un pòsit imperceptible però permeable, i allò 
el va fascinar: “Em va costar molt entrar-hi –assegu-
ra–, però un cop vaig ser a dintre vaig descobrir que 
aquest era el meu lloc al món.” Ell va viure la trans-
formació de la sanitat a casa nostra, la metamorfosi 
de la figura del metge de família i la nova ordenació 
de la sanitat pública a través de les ABS (àrees bàsi-
ques de salut). “Va anar molt bé per alguns aspectes 
–assegura–, però crec que es va perdre el contacte 
directe amb el pacient i això ha portat algunes com-
plicacions, però jo crec que la reforma va ser un pas 
endavant.” 

DR. CAMPOS I LA FILOSOFIA DE LA VIDA
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Avui que al nou centre cívic de Madremanya li han obert un consultori amb tots els aparells imprescindibles 
que asseguren un futur sense complicacions, està un pèl trist perquè es troba a les portes de la jubilació, 
però ell no renuncia a la vida i diu que vol estudiar història, que el fascina la de les nostres comarques i vol 
conèixer el seu tarannà. El Dr. Campos està en plena forma i a més sap que des de Madremanya fins a 
Bordils o Juià a més d’un o una l’entristirà la seva marxa, i això és un sentiment íntim que ningú li pot robar.
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Amb els anys totes les persones van perdent agilitat mental i memòria. Aquests canvis influeixen sobre la 
manera que té el cervell d’emmagatzemar la memòria recent i produeixen el que es podria considerar pèr-
dues normals de memòria.

Moltes persones acudeixen a la consulta i ho comenten amb veritable preocupació.

Mantenir la ment activa és de vital importància: no només per anar superant el dia a dia a mesura que ens 
anem fent grans, sinó per ajudar a endarrerir possibles malalties com per exemple l’Alzheimer.

Per mantenir l’agilitat mental i la memòria, cal exercitar-les, igual que s’exercita un múscul perquè estigui 
fort. Esculli les activitats mentals en funció dels seus gustos i les seves possibilitats. No tothom ha de fer el 
mateix!

MANTINGUI’S ACTIU: Realitzi diàriament alguna afició, alguna activitat d’oci o relacionada amb la seva 
professió o amb les tasques de la casa.

Assisteixi a classes d’algun tema que li interessi, com ara cuina, mecànica, escacs, mus, mecanografia.

Faci cursos relacionats amb la seva professió o diferents de la seva activitat habitual. Aprengui a llegir i a 
escriure si encara no ho ha pogut fer, tregui’s el graduat escolar o estudiï altres idiomes (sempre hi ha nivells 
fàcils). No hi ha cap límit d’edat per adquirir coneixements i gaudir fent-ho.

Realitzi activitats fora de casa: a veure exposicions, mercats..., cantar en una coral, tocar en un grup, prac-
ticar ioga o gimnàstica, jugar a la petanca.

SALUT.
MANTENIR UNA MENT ACTIVA
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Anna M. Cerezo, infermera. DL Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell

APRENGUI NOVES AFICIONS: Faci punt, ganxet, macramé, ceràmica, pintura, fotografia, bricolatge, res-
tauració de mobles. Va bé tocar un instrument musical, aprendre cant, utilitzar un ordinador. A tots els muni-
cipis solen oferir algunes d’aquestes activitats, i en el seu també.

Faci excursions, passeigs per llocs diferents dels habituals. La rutina no ajuda a activar la ment. Participi 
en activitats socials: festes populars, campanyes solidàries, col·labori amb altres persones que puguin ne-
cessitar ajuda. Organitzi trobades amb els amics o la família.

Llegeixi habitualment algun llibre. Escolti la ràdio. Escrigui un diari o una poesia, col·labori en alguna revista... 
Miri poc la televisió. Mentre mirem la televisió podem emocionar-nos (plorar, riure, enfadar-nos...), però la 
nostra capacitat de pensar disminueix!

PORTI UNA VIDA SANA: Descansi el que necessiti. Faci exercici: caminar mitja hora al matí i mitja hora a 
la tarda, anar en bicicleta, nedar, ballar, cuidar el jardí o l’hort de casa.

Mengi de forma sana. Eviti el tabac i l’alcohol, ja que poden provocar malalties que afecten el nostre cervell.

CONTROLI LES SEVES PREOCUPACIONS: Aparqui els seus problemes mentre els altres li parlen, escolti 
amb atenció i interès veritable i recordarà millor el que li han dit.
 
A vegades no és un problema de concentració per envelliment cerebral: senzillament el que cal és primer fer 
o pensar una cosa i després l’altra.

Procuri solucionar els seus problemes, preocupacions, ressentiments, etcètera. No els presti més atenció de 
la que es mereixen. Procuri controlar la seva angoixa. Faci exercicis de relaxació sempre que pugui. 

NO HI HA CAP PASTILLA QUE FACI AUGMENTAR LA SEVA AGILITAT MENTAL. 
Posi data al canvi d’actitud.

Proposem un seguit de recursos per internet. S’hi poden trobar activitats per mantenir el cervell en plena 
forma.

– Activa la Ment
 Plataforma de l’Obra Social ”la Caixa”. Ofereix exercicis enfocats a treballar les sis àrees cognitives.

– Exercicis d’entrenament de la memòria
Fundació Catalunya. Ofereix exercicis sobre memòria, llenguatge, atenció, càlcul i estratègia.

– Mente Activa
Pàgina amb exercicis per activar la ment per a persones “entrenades”.
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El mal d’esquena és un problema molt prevalent en la societat i implica una despesa econòmica important 
per al sistema sanitari. La majoria dels que ara mateix esteu llegint això segurament teniu o heu tingut mal 
d’esquena alguna vegada. És normal sent un poble de gent treballadora i bosquetana com som!

“Mal d’esquena” és un terme popular i poc precís: pot fer referència al dolor que se sent a qualsevol part de 
la columna, cervical, toràcica o lumbar. El més freqüent és el dolor lumbar, conegut també amb altres noms 
més esgarrifosos com ara “lumbàlgia” o “lumbago”, que poden anar associats a dolor que baixa cap a les 
extremitats inferiors, conegut popularment com a “ciàtica”. No és l’objectiu d’aquest article fer una llarga i 
avorrida descripció de l’anatomia humana o de les patologies més freqüents. Amb aquest escrit s’intentarà 
donar informació rellevant i pràctica relacionada amb el mal d’esquena.
La investigació científica relacionada amb el mal d’esquena ha avançat molt en els últims anys, però això 
costa que acabi d’arribar a la població en general. Sembla que hi ha tota una sèrie de creences populars so-
bre aquesta condició que han quedat antiquades o que són directament errònies. Anem doncs a desmuntar 
alguns mites sobre el mal d’esquena! 

Abans de començar, voldria aclarir que el que es llegirà a continuació no és simplement l’opinió del que us 
escriu, sinó l’adaptació d’un article escrit per professionals sanitaris internacionals experts en aquest àmbit.

1. El mal d’esquena és comú i normal
El 80% de les persones experimentaran un episodi de mal d’esquena durant la seva vida. Tenir mal d’esque-
na és com estar cansat o estar trist; no agrada però li passa a quasi tothom en algun moment. El que no és 
comú és no recuperar-se d’aquest dolor. La major part del mal d’esquena agut apareix per petites tensions o 
estirades i el pronòstic és excel·lent. La majoria de la gent es recuperarà completament abans dels 3 mesos 
i només molt poques persones tindran problemes més persistents. 

2. Les proves d’imatge no solen ser necessàries
Les proves d’imatge inclouen radiografies, ressonàncies magnèti-
ques, TAC... L’evidència científica suggereix que les proves d’imat-
ge només són necessàries en una minoria dels pacients amb mal 
d’esquena (<5%). Una consulta breu amb un professional de la sa-
lut, com un metge o un fisioterapeuta, ha de permetre determinar si 
la prova és realment necessària o no. 
Tendim a pensar que tenir una “foto” de la nostra esquena sempre 
és millor i que ens ajudarà a solucionar el problema, però no és 
així. Moltes vegades les proves d’imatge mostren coses que estan 
molt poc relacionades amb el dolor que té la persona. De fet, hi ha 
estudis que han demostrat que fins i tot la gent sana i sense mal 
d’esquena presenta protrusions, hèrnies discals o artrosi. Recor-
deu, aquestes persones NO tenen dolor!

Desafortunadament moltes vegades se’ls diu a la gent amb mal d’esquena que aquestes afectacions que 
s’acaben de mencionar són les responsables del seu mal d’esquena i que tenen una esquena molt danyada. 
La realitat és que la majoria d’aquests canvis presents a les imatges són quasi com la calvície: una simple 
mostra d’envelliment i genètica que no ha de ser forçosament dolorosa.

SALUT.
MAL D’ESQUENA

?
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3. El mal d’esquena no és degut al fet que hi ha “alguna cosa fora de lloc”
No hi ha cap evidència que el mal d’esquena estigui causat per un os o una articulació que està “fora de 
lloc” o mal alineada. Això s’ha pogut comprovar en proves d’imatge de gent amb mal d’esquena. És veritat 
que molta gent se sent millor després de rebre tractaments com ara una manipulació vertebral (quan ens fan 
“petar” l’esquena). Tot i així, aquesta millora és deguda a efectes a curt termini de reducció del dolor, tensió 
muscular i por, i NO degut a una realineació o ajustament de les vèrtebres.

4. El repòs al llit no ajuda
Els primers dies després d’una lesió, evitar activitats que agreugin la situació pot ajudar a alleujar el dolor. Tot 
i així, hi ha una gran evidència que mantenir-se actiu i tornar gradualment a les activitats quotidianes, com 
ara la feina i les aficions, és important per ajudar en la recuperació.
Per contra, el repòs prolongat al llit no ajuda i està associat a nivells més alts de dolor i una recuperació pitjor.

5. Més mal d’esquena no significa més dany
Això pot semblar estrany, però avui en dia se sap que més dolor no sempre significa més gravetat en la 
lesió. És més, dues persones amb la mateixa lesió poden experimentar diferents nivells de dolor. El grau de 
dolor pot variar per diversos factors: experiències prèvies, forma física, estat d’ànim, por, nivells d’estrès... 
Per exemple, un soldat en plena batalla o un futbolista a la final de la Champions pot sentir poc dolor, tot i 
tenir una lesió important, fins al cap d’una estona, quan es trobi en un escenari més segur i relaxat. També 
pot passar que una persona experimenti molt de dolor tot i tenir una lesió molt petita o quasi inexistent, com 
quan ens tallem amb un full de paper en un dia d’estrès a la feina. Tot això ho regula el nostre sistema nerviós 
central.
Per a una bona recuperació i una correcta actitud d’afrontament del dolor, hauríem de ser capaços de distin-
gir entre el dolor que sentim i el dany provocat al cos.

6. La postura perfecta per asseure’s no existeix
Ens hauríem d’asseure tots ben drets? Contràriament a la creença popular, no hi ha una postura estàtica 
concreta que hagi demostrat que prevé o disminueix el mal d’esquena. Cada manera d’asseure’s s’adapta a 
cada persona: algunes persones tenen més dolor estant asseguts rectes i altres encorbades. Se sap que és 
millor canviar de postura freqüentment, no mantenir-se asseguts durant massa temps i aprendre a moure’s 
de forma segura i relaxada. 

7. Aixecar pesos i ajupir-se és segur
La gent amb mal d’esquena sovint pensa que activitats com ara aixecar pes, ajupir-se i girar el tronc són 
perilloses i s’han d’evitar. Tot i així, les investigacions actuals no han trobat una associació entre aquests 
factors i el mal d’esquena. Una persona pot carregar l’esquena si aixeca pes en postures estranyes o si el 
pes és massa gran. Tot i que quan es té mal d’esquena aquestes activitats poden ser més doloroses que de 
costum, un cop el dolor ha marxat aquests gestos no s’han d’evitar, ja que són del tot normals i ens ajuden 
a mantenir una esquena forta.
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8. L’estrès, l’estat d’ànim i la falta de son influeixen en el mal d’esquena
Tal com ja s’ha apuntat, el dolor és un símptoma que “crea” el nostre cervell un cop ha analitzat tots els 
estímuls que li arriben. D’aquesta manera, el mal d’esquena es pot desencadenar després de canvis en 
els nivells d’estrès, en l’estat d’ànim o per una mala qualitat del son. Així doncs, manejar el nivell d’estrès i 
d’ànim fent activitats que ens agradin i ens relaxin, així com millorar els hàbits de son, ens poden ajudar a 
disminuir el mal d’esquena.

9. L’exercici és bo i segur
Molta gent amb dolor té por de fer exercici i ho evita perquè pensa que pot provocar-li més complicacions. 
Però no és cert! Se sap que l’exercici de forma regular ajuda a mantenir-nos en forma, saludables i dismi-
nueix el dolor i el malestar. L’exercici relaxa la tensió muscular, ajuda l’estat d’ànim i reforça el sistema im-
munitari quan es comença de forma gradual.
Tots els tipus d’exercici són bons, sense grans diferències d’efectivitat entre ells. Per tant, tria’n un que 
t’agradi, que puguis fer i amb què et sentis còmode.
Caminar, pujar escales, anar amb bici, córrer i fer estiraments són tots adequats i ajuden a relaxar la tensió 
muscular del cos. Sempre serà important començar de manera gradual i consultar el professional de la salut 
en cas de dubte.

Espero que els que hàgiu arribat fins aquí, un cop digerida tota la informació, tingueu una idea més saludable 
i actualitzada del mal d’esquena que us pugui ajudar a encarar millor aquest problema d’ara endavant. Si 
voleu més informació podeu consultar directament la font original en anglès a: http://www.independent.ie/life/
health-wellbeing/15-things-you-didnt-know-about-back-pain-31367264.html

Per qualsevol dubte relacionat amb el mal d’esquena us podeu dirigir al professional de salut de confiança, 
metge o fisioterapeuta. Per acabar, només queda animar a tots aquells que en tinguin ganes i vulguin gau-
dir d’una millor salut a assistir a les classes de gimnàstica terapèutica que es fan cada dimecres al CIR de 
Madremanya! 

Salut!  
Miquel Puig Parnau, Fisioterapeuta col·l. núm. 10638
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MOSQUIT TIGRE

GOSSOS

LA LLUITA CONTRA EL MOSQUIT  
TIGRE CONTINUA I ÉS COSA DE TOTS
 
 Aquest any l’empresa Anema Plagues SL ha dut a 
terme tres tractaments als embornals i als llocs pú-
blics on pot viure el mosquit tigre, amb un cost de 
544,40 euros. D’aquesta actuació Dipsalut n’ha sub-
vencionat una bona part, fins a 490,05 euros.

La millor manera d’evitar la presència del mosquit 
tigre és mitjançant l’aplicació de les mesures de 
prevenció, que es resumeixen en una recomana-
ció: “Buida l’aigua dels llocs on s’ha acumulat”. Amb 
aquesta acció tan senzilla evitarem el naixement del 
95% dels mosquits. Aquests insectes poden tenir un 
comportament molt agressiu, i són motiu de nombro-
ses i doloroses picades. 

Evitar-ho és a les nostres mans! 

GOSSOS DESLLIGATS. TINGUEM CURA 
DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

Tenim queixes de veïns molt fonamentades i repeti-
des per gossos que corren deslligats pel poble. Quan 
parles amb els propietaris dels animals sempre et 
contesten el mateix: “El meu gos no fa mai res, no 
tinguis por”, fins que un dia fa alguna destrossa; “Se 
m’ha escapat, ha estat sense voler”, però dóna la ca-
sualitat que sempre són els mateixos els que s’esca-
pen; “Som a pagès i els animals, a poble, de tota la 

vida han anat campi qui pugui”, o fins i tot que els de 
l’Ajuntament estem bojos i que els tenim mania, ja 
que els veïns no els diuen mai res.

Tot això són típiques excuses de veïns i veïnes que 
no saben o no volen conviure en un poble net, en-
dreçat i segur. Malauradament tenim precedents que 
demostren els motius de les queixes, tot i que, per 
sort, fins ara no hi ha hagut resultats dramàtics, però 
sí molt molestos. Hi ha hagut mossegades a gent, 
nens i nenes que no poden gaudir del poble lliure-
ment perquè tenen por de trobar un gos deslligat, 
animals voltant per la carretera que poden ocasio-
nar un accident, especialment quan la mainada es-
pera l’autobús escolar, caques de gos escampades 
pel nucli antic que els veïns hem d’anar saltant quan 
passegem pel poble si no volem quedar empastifats.

Són fets que no volem que es repeteixin al nostre 
municipi. La majoria de la gent col·labora preocu-
pant-se per tenir un poble net i sa, però encara hi ha 
qui no ha pres consciència i seria bo que entre tots 
els ajudéssim a fer-los entendre que si col·laboren 
serà per al bé de tota la comunitat. Tenim la gran sort 
de disposar de molt d’espai al voltant del poble per 
portar a passejar els animals sense molestar a ningú.
De cara al proper any posarem expenedors de guants 
per recollir les caques al voltant del nucli antic, però 
sense la col·laboració dels amos no podrem gaudir 
d’una circulació viària higienitzada.

Els animals de companyia ocupen un lloc cada ve-
gada més important en la vida de moltes persones 
i això no ha de ser cap inconvenient per facilitar la 
convivència de tots plegats.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest 2016 hem seguit treballant des d’aquesta re-
gidoria per promoure espais i mecanismes de partici-
pació per tal de prendre decisions de forma conjunta 
i acostar l’ajuntament als habitants del poble. L’any 
passat ens vam estrenar amb el procés de participa-
ció ciutadana per revisar i adequar a les necessitats 
la zona verda de davant del CIR. Aquest any 2016 
ens hem centrat en l’adequació de la sala polivalent 
del CIR, la qual després d’executar el projecte del 
CIR només disposa de l’estructura, i hem cregut con-
venient obrir un procés de participació per prendre 
decisions importants sobre si dividir-la o no, com mo-
blar-la..., en funció dels usos que se li vulguin donar.

Les activitats que actualment s’hi duen a terme són: 
tarda jove, gimnàstica terapèutica, taller de música, 
taller d’anglès, taller de puntaires, taller de pintura, 
presentacions i xerrades. Altres activitats que s’han 
plantejat són: punt de lectura, espai per a nens de 0 
a 3 anys, taller de cuina i projeccions (cinema, músi-
ca, documentals...), entre altres.

Es va fer difusió a través dels mitjans habituals (car-
telleres, pàgina web i Twitter) perquè els madre-
manyencs i les madremanyenques que ho volgues-
sin poguessin fer arribar les propostes d’activitats i 
d’adequació de la sala a l’ajuntament (de forma pre-
sencial o a través del correu) i es convidava a assistir 
a una primera reunió que va tenir lloc l’1 d’octubre, on 
es van presentar les propostes, es van aportar nous 
suggeriments i entre tots els presents es van prendre 
uns primers acords per tal que el tècnic municipal 
Miquel Poch pogués elaborar un esbós i un pressu-
post, que va ser presentat el 10 de desembre en una 
segona reunió que va servir per establir l’ordre de 
prioritats, ja que l’Ajuntament cercarà el pressupost 
per poder anar realitzant cadascuna d’aquestes ac-
cions. Un dels acords bàsics a què es va arribar en 
aquestes trobades és la importància de definir molt 
bé allò que es vol per tal que la sala sigui funcio-
nal al màxim i tan versàtil com sigui possible, perquè 
s’hi puguin realitzar el màxim nombre d’activitats, i 
pensar en materials i solucions de qualitat perquè no 
hagin de ser substituïts al cap de poc temps. 

Els acords a què s’ha arribat en aquestes trobades 
exposats per ordre de prioritat són els següents:

A. Cortinatge amb motor de dalt a baix a tota la paret 
de vidre amb dues capes: una de translúcida per dis-
minuir l’entrada de llum i crear intimitat i una d’opaca 
per fer projeccions.

B. Divisió de la sala en dues parts. Una part més 
gran i lliure de material per afavorir activitats de gim-
nàstica, expressió, reunions, conferències..., i una 
de més petita com a punt de lectura, jocs de taula, 
treball amb ordinadors... La divisió constarà d’una 
part fixa al sostre per col·locar la biga on hi haurà els 
plafons mòbils per tal plegar-los i disposar de tot l’es-
pai de la sala si és necessari. L’estructura garantirà 
l’aïllament acústic per poder realitzar dues activitats 
de manera simultània i inclourà una porta.

C. Construir dos mobles grans als laterals de les por-
tes d’entrada per emmagatzemar volums grossos i 
tenir prestatges per a les associacions.

D. Dotar el mobiliari: taules amb rodes i plegables i 
cadires apilables.

E. Crear un prestatge modular al llarg de la paret la-
teral per col·locar-hi diaris, llibres, jocs...

F. Instal·lar un projector fix i, si és necessari, una 
pantalla.

G. Instal·lar un sistema per muntar exposicions. 
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De totes maneres, s’ha començat a adequar la sala 
amb la compra d’una pissarra blanca i un suro amb 
rodes, que són materials polivalents i que havien de-
manat diferents talleristes, i pròximament es col·lo-
carà una pissarra a l’entrada del centre on tothom 
qui ho vulgui podrà escriure activitats que vol fer 
(partida d’escacs, una tarda de contes...) per fomen-
tar el contacte entre els habitants i la realització d’ac-
tivitats.

En les reunions de participació ciutadana va sortir l’in-
terès de fer jocs de taula a la sala petita. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament organitzarà una trobada de jocs 
el dissabte 25 de febrer a la tarda a la mateixa sala 
per decidir de manera participativa de quins jocs es 
vol dotar la sala en un inici. Aquest dia, l’empresa Via 
Lúdica vindrà amb uns quants jocs per a totes les 
edats i uns dinamitzadors per explicar-los i s’hi podrà 
jugar i fer les propostes de compra que cadascú vul-
gui. Basant-se en aquestes sol·licituds, l’Ajuntament 
comprarà jocs per un valor de 300 euros.

Un aspecte que falta decidir sobre aquesta sala és 
el nom, ja que fins ara, com a espai de nova creació, 
no en té. L’Ajuntament l’anomena sala polivalent, ja 
que resumeix la varietat d’usos que té la sala, però 
ens agradaria fer un recull de propostes de nom que 
podeu fer arribar a través del correu electrònic par-
ticipaciociutadana@madremanya.cat així com qual-
sevol altra proposta d’activitat o millora, ja que l’ob-
jectiu general d’aquesta regidoria és treballar per fer 
millores i adaptar les tasques de govern a les neces-

sitats reals dels habitants. Sabem que és una regido-
ria molt nova i un objectiu molt ambiciós, però espe-
rem poder-lo assolir i afavorir la vostra participació.

Una altra de les accions que volem dur a terme per 
continuar dotant de poder de decisió els habitants és 
convidar-vos a omplir una butlleta que trobareu dins 
d’aquest butlletí municipal on podreu escollir a què 
voleu que es destini una part del pressupost muni-
cipal del 2017. Es va acordar per ple que fos un 5% 
del pressupost municipal i calculem que equivaldrà, 
aproximadament, a 15.000 euros. Podeu marcar un 
màxim de tres opcions per destinar-hi aquesta parti-
da pressupostària. Es podrà entregar a l’ajuntament 
fins al dia 19 de gener i dipositar en una urna ha-
bilitada per a tal fi. El mateix dia, coincidint amb el 
primer ple de l’any, s’obrirà l’urna i es durà a terme 
el recompte.

Els 15.000 euros, doncs, aniran destinats a l’opció 
que hagi obtingut més vots. Les opcions entre les 
quals es pot escollir són: mobiliari urbà, lluminàries, 
jocs, bancs...; reforma de l’antic centre cívic per ha-
bilitar-lo com a habitatge de lloguer social; adequa-
ció de camins municipals; activitats socioculturals, i 
dues caselles en blanc en què es podrà escriure una 
altra acció que no s’hagi previst. S’han limitat les op-
cions per tal de no diversificar molt els vots, però no 
hem volgut prescindir d’aquesta alternativa en blanc 
per tal que pugui ser una elecció representativa per a 
tothom i perquè ens servirà per conèixer altres priori-
tats que pugueu tenir com a habitants del poble.
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         TWITTER

L’any anterior vam crear un compte de Twitter (@Aj-
Madremanya) per poder fer arribar les informacions 
municipals de forma ràpida i perquè pugueu estar al 
dia de tots els esdeveniments que passen al poble, i 
a finals d’any tenia 14 seguidors. Aquest any, per les 
mateixes dates hem arribat als 65 seguidors. Més 
enllà del balanç positiu de seguidors, pensem que 
és una eina que ens permet estar al dia de notícies 
rellevants sobre el poble i fer difusió d’algunes de les 
activitats que es duen a terme al poble. Per aquest 
motiu, si alguna entitat desitja que es faci difusió de 
la seva activitat per Twitter pot enviar un correu a 
participaciociutadana@madremanya.cat i se’n valo-
rarà la idoneïtat, ja que és una eina que permet fer 
una difusió massiva. Normalment, si no, es fa un tuit 
de les activitats que es pengen al web municipal.

WEB MUNICIPAL

Continuem treballant per millorar el web en la me-
sura en què aquesta plataforma gratuïta de la Di-
putació de Girona ens ho permet. Hem seguit ac-
tualitzant informacions, hem col·locat una pestanya 
a l’inici per a les notícies i una altra per a la xarxa, 
la possibilitat de fer-vos subscriptors per tal que 
us arribin les últimes novetats per correu electrò-
nic i així estar al dia de les notícies sense neces-
sitat d’entrar de forma regular a la pàgina. Actual-
ment són 10 les persones subscriptores. Finalment, 
s’ha incorporat una agenda d’activitats per tal de 
poder-les visualitzar en un calendari i on es publi-
quen les mateixes notícies que a Twitter (també us 
animem a fer arribar les activitats que penseu que 
puguin ser d’interès a través del correu electrònic  
participaciociutadana@madremanya.cat).

Un dels aspectes que volíem millorar són les foto-
grafies, ja que pensem que algunes han quedat anti-
gues, d’altres potser no són del tot representatives..., 
i per això vam organitzar un concurs de fotografies 
que va quedar desert. No obstant això, us seguim 
animant a fer-nos arribar fotografies que penseu que 
podrien ser d’utilitat per actualitzar el lloc web.

SOM MADREMANYA

A finals de l’any passat vam procurar impulsar una 
pàgina web anomenada Sommadremanya on donar 
a conèixer persones relacionades amb el poble que 
estan duent a terme una activitat d’interès cultural, 
artístic o social. 

NOVES TECNOLOGIES
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Hem recollit informació sobre algunes persones, 
però ens agradaria animar-vos a participar per te-
nir més persones i publicar la web. Per participar-hi 
només cal fer arribar la informació següent a l’ajun-
tament amb un model de plantilla que podeu recollir 
o demanar que us fem arribar per correu electrònic: 
nom i cognoms, lloc i any de naixement, foto de per-
fil, text de biografia (màxim 350 paraules) i comptes 
electrònics de què es disposin o que vulgueu que 
apareguin (web, correu electrònic, Facebook, Twit-
ter, Google+...) i cinc fotografies sobre l’activitat que 
realitzeu. 

L’objectiu no és cap altre que donar un valor i un 
reconeixement a tot allò que fem les persones i as-
sociacions a Madremanya i per a  Madremanya.

Des d’aquesta regidoria hem volgut promoure la par-
ticipació dels joves del poble, però hem vist que des 
de l’ajuntament no acabàvem d’assolir aquest ob-
jectiu. Per aquest motiu, hem decidit disposar d’una 
tècnica de joventut a través del Consell Comarcal 
del Gironès amb el qual vam firmar conveni per l’any 
2016 per formar part de la Zona Jove de la Llera del 
Ter.

La Zona Jove de la Llera del Ter és un projecte de 
tècnics de joventut compartits impulsat pel Consell 
Comarcal del Gironès amb el suport de la Direcció 
General de Joventut per promoure la mancomuna-
ció de serveis de joventut dels municipis petits de la 
zona del Ter (motiu pel qual Celrà no en forma part, 
ja que ja té tècnics municipals propis). Els primers 
municipis de mancomunar-se van ser Bordils, Flaçà, 
Cervià i Sant Julià de Ramis, el 2007, i els altres s’hi 
han anat incorporant al llarg dels anys, fins al 2016, 
que s’hi han incorporat Juià i Madremanya. Actual-
ment, doncs, la Zona Jove de la Llera del Ter està 
integrada per Bordils, Flaçà, Cervià, Sant Julià de 
Ramis, Sant Joan de Mollet, Medinyà, Viladasens, 
Juià, Madremanya i Sant Jordi Desvalls. Aquest 
pròxim any la Zona Jove de la Llera del Ter celebrarà 
el desè aniversari i per aquest motiu s’estan elabo-
rant un seguit d’activitats noves molt interessants.

Una d’aquestes activitats previstes per al 2017 és un 
curs de monitors de lleure, que l’Ajuntament de Ma-
dremanya subvencionarà a cada jove del municipi 
amb 50 euros per tal de reduir el preu de la matrí-
cula. Així mateix, si aquest jove un cop ha acabat el 
curs realitza les pràctiques en una tasca de joventut 
de la Zona Jove de la Llera del Ter, un cop obtingui 
el títol, l’Ajuntament li atorgarà una subvenció 50 eu-
ros.

El projecte disposa de dos tècnics compartits: la 
Cora Rosell (tècnica de Madremanya, entre altres 
municipis) i l’Oriol Rostan. La seva funció és orga-
nitzar activitats de forma conjunta entre els diferents 
municipis que formen part de l’acord, ja que per les 
característiques d’aquestes poblacions resultaria di-
fícil dur-les a terme de manera individual. Actualment 
els projectes que es duen a terme de forma manco-
munada són els següents:

JOVENTUT



Butlletí d’informació municipal

26

De l’activitat del bus de nit per anar a Fires de 
Girona ja fa anys que en gaudíem al munici-
pi malgrat no estar mancomunats. Aquest any 
s’han donat gratuïtament 14 tiquets a joves em-
padronats del poble. Altres activitats que s’han 
fet aquest any de forma conjunta han estat la 
sortida al Water World i a PortAventura. 

D’altra banda, la funció dels tècnics també és 
detectar les necessitats de cada municipi i em-
prendre accions per cobrir les mancances, ja 
que la realitat de cada poble és molt diversa. 
Aquest 2016, la tècnica ha dedicat part de la 
seva jornada d’atenció al municipi a contactar i 
conèixer els joves. Quan es parla de joves habi-
tualment es fa referència a persones de 16 a 29 
anys, ja que és la definició que estableix la llei 
de polítiques de joventut de Catalunya; a Madre-
manya, però, hem ampliat la franja d’edats d’11 
a 30 anys, ja que és un municipi petit. 

De la mateixa manera que no s’exclourà perso-
nes més grans, és probable que moltes de les 
accions tinguin una edat establerta pel projecte 
(per exemple, el projecte de Garantia Juvenil ve 
emmarcat per la Generalitat per a joves de 16 a 

29 anys). Actualment, en aquesta franja d’edat 
jove que establim al nostre municipi trobem 36 
persones empadronades. Malgrat que s’està in-
tentant establir contacte amb totes elles per co-
rreu postal, telèfon, correu electrònic o Facebook 
per informar-los de les activitats i els projectes, 
agrairíem que si hi ha alguna persona que no 
ha estat localitzada i que li agradaria estar in-
formada, que es posés en contacte amb la Cora 
a través del correu electrònic zonajoveter@giro-
nes.cat o el telèfon 608 12 72 15, com també les 
persones que no estiguin empadronades però 
que estinguin vinculades amb el municipi i que 
els interessi gaudir de les trobades de joves.

A Madremanya es realitzen activitats per als jo-
ves cada primer dilluns de mes de 16 a 18:30 
h a la Sala Polivalent del CIR. Aquest any es 
va començar amb activitats relacionades amb 
l’organització de la festa major i de setembre a 
desembre s’han realitzat activitats per adequar 
l’espai jove, taller de creps, torneig de Wii, qui-
na de Nadal, taller de diversió sense alcohol 
(22/12/16) i festa de Nadal sense alcohol oberta 
a tots els públics (23/12/16). 
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L’Ajuntament considera important vincular els 
joves al poble i per a això cal conèixer-los, di-
namitzar activitats, saber els seus interessos..., 
i considerant que aquesta tasca no ha fet res 
més que començar, hem cregut oportú renovar 
aquest conveni de la Zona Jove del Ter per tres 
anys més (fins al 2019). 

El Banc dels Aliments va tornar a organitzar el 
Gran Recapte d’Aliments els dies 26 i 27 de no-
vembre i Madremanya es va sumar un any més 
a aquesta campanya de recollida d’aliments que 
té com a objectiu principal aconseguir que les 
persones més necessitades rebin ajuda alimen-
tària. Aquest any s’ha ampliat la recollida de jo-
guines als dos dies en horari d’obertura del bar 
botiga del CIR, per afavorir el recapte, però hem 
de dir que malauradament hem disminuït la nos-
tra solidaritat a gairebé la meitat, passant de 105 
quilos l’any anterior a 55 quilos aquest any. Es-
perem tornar a participar-hi l’any vinent i poder 
igualar o mantenir aquesta xifra.

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de pro-
moure i potenciar la cultura, té vocació d’expandir i 

difondre la seva activitat operística i musical per tot 
el territori sota el programa Tots som Liceu. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu principal, continuar cons-
truint el Liceu de tots, posant l’òpera a l’abast de tota 
la ciutadania, sense limitacions econòmiques ni geo-
gràfiques, amb la vocació de servei públic i de recer-
ca de l’excel·lència artística que té el Liceu.

La passada edició va ser un èxit de participació, amb 
121 municipis de Catalunya que van retransmetre La 
bohème de Giacomo Puccini a través de pantalles 
gegants. Aquest 2017 l’Ajuntament de Madremanya 
se suma a aquesta iniciativa del Liceu a la fesca i re-
transmetrà a través d’una pantalla gegant situada a 
la plaça Major l’òpera Il trovatore de Giuseppe Verdi 
el 21 de juliol de 2017, aproximadament a les 22:00 
hores, de forma gratuïta. Esperem que ens acom-
panyeu en un acte com aquest que no s’ha celebrat 
mai a Madremanya.

Aquest any, el Consell Comarcal del Gironès torna a 
impulsar una iniciativa que vol contagiar el desig de 
llegir a tota la gent de tots els pobles. Per això con-
viden els pobles del Gironès a llegir d’una manera 
festiva, imaginativa, molt participativa, perquè tots, 
grans i petits, lectors principiants i lectors més ex-
perts, puguin encomanar-se els uns als altres el goig 
que fa llegir. Madremanya ens hem volgut sumar a 
aquesta segona edició d’“Al Gironès llegim” junta-
ment amb pobles com Bescanó, Cassà de la Sel-
va, Celrà, Fornells de la Selva, Llagostera, Medinyà, 
Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Julià de Ramis, Sa-
rrià de Ter, Vilablareix, Aiguaviva, Bordils, Cervià de 
Ter, Quart, Salt i Sant Jordi Desvalls. 

Algunes de les iniciatives i activitats que s’organitza-
ran al poble dins d’aquest projecte són: impulsar la 
creació d’un club de lectura, afavorir la recollida de 
llibres i contes per crear un punt de lectura a la sala 
polivalent del CIR, una nova edició de la Fira de Lle-
gendes, contes a la vora del foc una tarda d’hivern 
al bar botiga del CIR, activitat extraescolar de cuina 
relacionada amb contes per a famílies, el 4 de març: 
contes interactius per a famílies amb infants de 0 a 4 
anys i contes amb taller per a nens de 6 a 12 anys.

LICEU A LA FRESCA

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

AL GIRONÈS LLEGIM
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Aquest any es va tornar a demanar l’opinió dels 
pares i mares de nens de 5 a 14 anys per saber 
quines activitats extraescolars podien ser del 
seu interès a través d’una enquesta per correu 
electrònic. Amb els resultats obtinguts, es va de-
cidir continuar amb el taller de multiesport i el 
taller de manualitats en anglès i iniciar una nova 
activitat de musicoteràpia.

El taller de multiesport es fa els dissabtes al 
matí a càrrec del monitor Pau Font, mitjançant 
el Consell Esportiu del Gironès. La proposta 
es treballa en format poliesportiu per donar a 
conèixer els diferents esports als nens i nenes 
i donant-los un bagatge motriu i convidant-los a 
aprendre mentre juguen i s’ho passen d’allò més 
bé! Aquest any, hi assisteixen 7 infants de 5 a 
10 anys. Des de l’ajuntament, animem a partici-
par-hi a tots aquells nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Podeu demanar més informació i inscriure-us a 
l’ajuntament. 

Aquest any s’ha pogut donar continuïtat a l’acti-
vitat extraescolar d’anglès, a la qual assisteixen 
9 infants, dividits en dos grups per afavorir 
l’aprenentatge: un de nens/es de 6 a 8 anys i un 
altre de nens/es de 9 a 11 anys. Les classes les 
imparteix Jilian Cassidy, nativa d’Irlanda, que fa 
una proposta d’aprendre anglès d’una manera 

diferent, basada en la comprensió i integració de 
l’idioma d’una manera natural, utilitzant les ma-
nualitats com a base.

Aquest any, veient l’interès de realitzar una ac-
tivitat de música i havent arribat a l’Ajuntament 
la proposta d’una musicoterapeuta del poble, la 
Diana Sastre, va resultar molt senzill poder or-
ganitzar un taller de música quinzenal que con-
sisteix a acostar als nens i nens del poble els 
beneficis de la musicoteràpia, com ara el con-
tacte amb la música tenint en compte els gus-
tos de cadascú, l’ús i experimentació amb els 
instruments i el fet de trobar en aquesta esto-
na un espai de benestar on poder expressar el 
que sentim mitjançant els instruments, la veu i 
l’expressió corporal. El cert és que ha tingut una 
gran rebuda, ja que en el poc temps que fa que 
està en marxa s’ha incrementat el nombre de 
participants, de 4 a 9 infants, d’entre 3 i 7 anys. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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REIS

La primera activitat de l’any coincideix amb la festa de l’arribada dels Reis Mags, en què, juntament amb 
l’Ajuntament, hi col·laboren una bona part de les associacions, la Comissió de Festes, Artimanya, l’Asso-
ciació de Dones i la de Gent Gran. Un any més, el segon consecutiu, els tres Reis varen arribar en “trenet” 
i van convertir la nit del dia 5 de gener en una nit màgica tant per als petits com per als més grans que els 
acompanyaven.

Cada primer dimecres de mes el Consorci de Benestar i el Consell Comarcal ofereixen la possibilitat d’anar 
al cinema per un import de 3 euros, als quals cal afegir-hi 2 euros més si s’hi va en autocar. Les pel·lícules 
són seleccionades prèviament, però totes són d’actualitat i estan en cartellera. Als mesos de juliol i agost 
l’activitat queda suspesa.

FESTES I ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS
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FIRA DE LLEGENDES 

Els dies 16 i 17 d’abril es va dur a terme la cinquena Fira de Llegendes, organitzada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Associació de Dones i de la Gent Gran i d’Edicions Sidillà. Un any més es va comptar amb 
l’aportació desinteressada del tot el poble. Es va celebrar el cap de setmana abans de Sant Jordi, amb un 
conjunt d’activitats que pretén reivindicar el valor del patrimoni oral del municipi i els seus entorns.

El dissabte 16 va tenir lloc, de les 12 a les 14 h, el taller i mostra de glosa amb Mireia Mena, Agnès Casade-
vall, Tomàs Pinxito i Manel Pedrera, i amb la col·laboració del Cor Carxofa. 

Tot seguit, a les 14 h, es va realitzar el concurs de truites, patrocinat per Hotel La Plaça, Estètica Cristina i 
Olis Angelats. Després de l’esperat concurs es va celebrar el dinar popular i a les 16:30 h es va fer la primera 
representació escenificada de llegendes pels carrers del poble.

De les 18:30 h a les 21 h, hi va haver taller de xanques a càrrec de Mai Farts, i a la mateixa hora es duia a 
terme la presentació del llibre Llegendes d’aigua dolça, a càrrec de l’escriptor Xavier Cortadellas, a la Sala 
de Ball.

El diumenge 17, a les 10:30 h, es va fer una nova representació de les llegendes pels carrers del poble i a 
les 11:30 h va tenir lloc la presentació del llibre Recuperació de la nostra cuina, a càrrec de Roser Parnau i 
Teresa Parnau. El llibre és un recull de receptes de les dones més grans del poble que les autores han anat 
recopilant amb molta cura i paciència.

Passat el migdia, a les 12:30 h, es va disputar el 
campionat de mirallets (un joc perdut), en què hi 
varen participar persones de totes les edats.

Al llarg de tots aquests dies la Lourdes Laut va 
exposar, a la sala de plens de l’ajuntament, les 
seves obres de manualitats, i la Susanna Cros, 
uns quadres de pintura. Durant tot el cap de set-
mana de la Fira de Llegendes hi va haver parades 
d’artesans i es van oferir recorreguts pels voltants 
del poble amb un trenet.
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FESTA DE LA GENT GRAN

El dia 1 de maig es va celebrar, com és habitual, la Festa de la Gent Gran amb tot un seguit d’actes que van 
satisfer plenament tant els homenatjats com els seus acompanyants.

La jornada es va iniciar a les 10.45 h amb la trobada a la plaça per rebre la flor i fer-se la fotografia. Segui-
dament, a les 11 h es va celebrar una missa i, un cop acabada, va tenir lloc un concert a càrrec de la coral 
Amarcord.

A les 13 h va sortir l’autocar per anar a dinar a La Carpa de Banyoles i una hora més tard, a les 14 h, es va 
començar el dinar de celebració del 29è aniversari de la Festa de la Gent Gran.

A les 17 h vàrem gaudir d’una magnífica excursió per tot l’estany amb la Naviliera Les Goges, una activitat 
que no s’havia fet mai i que va agradar molt a tots els participants.

Una vegada més, els homenatjats com a persones més grans del poble varen ser en Jaume Hipòlit i la Maria 
Brancós. I que sigui per molts anys!

I la persona que va entrar com a nou jubilat va ser en Domingo Fernàndez.

Hi van assistir 41 jubilats empadronats, 79 acompanyants i 24 nens.

Hem de dir que la portada de la invitació i els cartells van ser obra de la Susanna Cros i l’escrit va sortir de 
les mans dels germans Hipòlit, dues de les persones més grans del poble.
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PERQUÈ EL CERVELL NO ES TORNI VELL

Aquest és el mateix eslògan que es fa servir per a 
les sessions de cinema, però en aquest cas és per 
al taller de memòria que es va portar a terme gràcies 
a l’ajuda del Consorci de Benestar Social als mesos 
d’abril i maig i dos dies del mes de juny. Es va fer a 
la Sala de Ball en l’horari de 17 a 18 h. Hi van assistir 
deu persones.

Més endavant el taller es va continuar fent amb la 
mateixa gent, de manera que es va convertir en un 
punt de trobada que no volem perdre.

ESCENARIS

Durant el mes de juny es va celebrar el programa Es-
cenaris, en el qual hi varen mostrar interès una gran 
quantitat d’infants. Per aquest motiu es va escollir 
una obra dedicada als més petits però que al mateix 
temps podia interessar a tot el públic en general. El 
dia 7 de maig es va representar El carreró de les 
Bruixes, del grup de teatre Poca Cosa, a les escales 
de l’església, a les 19 h.

TEATRE

El 18 de maig, a les mateixes escales de l’església, 
es va representar La Banda del Teflón, del grup Cas-
cai, amb en Marcel Tomàs, gran actor i mim, com a 
protagonista principal. L’obra es va representar a les 
22 h amb una audiència assegurada per la qualitat 
dels protagonistes. Cal destacar la gran estima que 
Marcel Tomàs té pel nostre poble.

FESTIVAL EMERGENT

El dissabte 9 de juliol es va fer com cada any el fes-
tival Emergent, amb diferents actuacions.

FESTA PETITA

El dia 2 d’octubre es va celebrar la festa petita en ho-
nor de sant Roc i els homenatjats de la Germandat 
van ser en Jaume Hipòlit, l’Ernest Hipòlit, en Narcís 
Puig i en Miquel Marquès.

Es va celebrar una missa solemne amb la cobla La 
Principal de Cassà i tot seguit es van tocar tres sar-
danes però no a la plaça, com es feia cada any, sinó 
davant del pavelló.



TROBADA DE PUNTAIRES

El mateix diumenge 2 d’octubre celebràvem la quinta 
trobada de puntaires amb una exposició de treballs 
fets amb punta. Cal destacar el nostre agraïment a 
Mobles El Bruc, de la Bisbal, que ens va deixar al-
guns dels seus articles per tal de fer lluir millor els 
treballs.

FESTA DE MILLÀS

El dia 20 de novembre es va celebrar la Festa de Mi-
llàs, en honor de santa Victòria i sant Iscle. Els actes 
centrals van ser una missa solemne i una audició de 
sardanes a càrrec de la cobla Jove de la Bisbal.

MANIFEST

El dia 26 de novembre, conjuntament amb l’Associa-
ció de Dones, es va llegir un manifest i una poesia i 
es van pintar 37 parells de sabates de color vermell 
per les dones mortes des de començament d’any per 
la violència de gènere.
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SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del sant del nos-
tre patró, sant Esteve, amb una missa cantada i un 
petit concert de nadales de la Coral Pla de Girona, i 
tot seguit es fan cagar els tions que dies abans s’han 
anat a buscar al bosc i es col·loquen davant l’ajun-
tament.

RECOLLIDA DE TIONS

L’Associació de Gent Gran fa un taller per a nens i 
grans per anar a recollir els tions al bosc, una activi-
tat molt divertida i que reuneix una bona participació 
de gent del poble de totes les edats. La resta d’asso-
ciacions mantenen l’activitat durant la resta de l’any 
a base de tallers, sortides... I quan no hi ha cap ac-
tivitat per a la gent gran, es troben un grup d’amics, 
veïns i veïnes per jugar a cartes o fer tallers de cos-
tura, d’on surten peces que després es vendran en 
algunes de les fires que es realitzen.
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CASAL D’ESTIU

Després de l’estrena en exclusiva del pregó de la festa major d’enguany: “Instruccions per ser un bon madre-
manyenc”, ara que ve Nadal, ens queda afegir alguna disposició extra, més específica per aquestes dates. 
Comencem fent un petit recordatori dels preceptes bàsics: 

INSTRUCCIÓ NÚMERO 1:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 2:         INSTRUCCIÓ NÚMERO 3: 
Pescar papibous amb canya de pescar  Plantar enciams a la teulada            “Xucar” xocolata a l’aigua de la Font Picant 
  

  
 

INSTRUCCIÓ NÚMERO 4:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 5:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 6: 
Mirar la pluja d’estrelles amb ulleres de sol Olorar els fems i dir: “Oh!, quina bona olor!”  Anar a la festa major amb barrets de palla
 

  

I ara volem afegir:

INSTRUCCIÓ NÚMERO 7:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 8:  INSTRUCCIÓ NÚMERO 9: 
Anar ben nets a totes les trobades familiars Preparar plats bonics per a tots els àpats   Mudar-se i posar-se sexi de dalt a baix   
 

 
 

INSTRUCCIÓ NÚMERO 10:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 11:   INSTRUCCIÓ NÚMERO 12:
Menjar xocolata desfeta amb els ulls tancats  Fer el primer bany de l’any amb aigua gelada  Acompanyar-te de la millor gent possible
 
 

Esperem que passeu unes bones festes i que sigueu tots molt bons madremanyencs.
Nens i nenes del Casal d’Estiu de Madremanya   
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Com cada any, l’Associació de Dones de Madreman-
ya ha col·laborat en les activitats del poble organitza-
des per les diferents entitats, com ara la Cavalcada, 
el Carnaval, la Fira de les Llegendes, la Marxa de 
Tardor, la Trobada de Puntaires i el Taller de Nadal.

També hem participat en l’organització d’activitats 
benèfiques, com per exemple la castanyada i el be-
renar sopar en benefici de La Marató de TV3, que va 
tenir una resposta espectacular omplint la sala poli-
valent del CIR de gom a gom i va permetre recollir 
ni més ni menys que 650 euros. Moltes gràcies a 
tothom!

A banda d’aquesta activitat benèfica de cada any, 
l’associació també va aportar el 50% de la donació 
de 200 euros i una perruca que es va fer a la Fun-
dació Oncolliga i va promoure un acte en el marc 
de la celebració del 25-N, dia internacional contra la 
violència domèstica, que incloïa una instal·lació de 
sabates vermelles a les escales del CIR i la lectura 
d’un manifest i un poema, com a denúncia i sensibi-
lització contra aquesta xacra que no s’atura.

Per descomptat, no va faltar tampoc la sortida de 
dones, que aquest any ens va dur de passeig amb 
carro per la Fageda amenitzat amb un bon àpat.

L’associació ha renovat els càrrecs aquest any i vo-
lem agrair des d’aquí l’excel·lent tasca de dinamitza-
ció feta fins ara per la Júlia Castelló, la Roser Par-
nau i la Teresa Parnau, que, sense desvincular-se de 
l’associació, es prenen un merescut descans, i vo-
lem desitjar molta sort i energia a la M. Lluïsa Casas, 
la Lourdes Laut i l’Anna Buxaderas, que han assumit 
els càrrecs de presidenta, secretària i tresorera, res-
pectivament.

La nova junta està oberta a rebre suggeriments i 
propostes per un 2017 ple d’activitats en favor de la 
igualtat i la fraternitat.

ASSOCIACIÓ DE DONES



La previsió pel que fa al 2017 és mantenir les activitats dutes a terme aquest any, millorar-les i, si és possible, 
augmentar-les. Com ja és habitual, la primera activitat destacada de l’any serà la del 5 de gener, la cavalcada 
de Reis.
Pel mes de febrer està previst organitzar un taller de jocs a càrrec de l’entitat Via Lúdica.
Els dies 15 i 16 d’abril se celebrarà la Fira de Llegendes, una de les activitats més destacades de les que es 
fan al llarg de l’any i de les que més gent atreuen al poble.
Gairebé un mes més tard, el dia 6 de maig, gaudirem d’una sessió de teatre infantil. El grup Festuc Teatre 
ens interpretarà la seva versió del conte La rateta que escombrava l’escaleta.
Aquest any l’Homenatge a la Gent Gran serà una festa rodona, ja que se’n celebrarà la trentena edició. Serà 
el dia 7 de maig que ens tornarem a trobar els veïns del poble per felicitar i homenatjar els més grans de 
Madremanya per recordar-los que apreciem el que representen per al poble i el valor de la seva experiència.
El 17 de juny, a les escales de l’església, es representarà l’obra de teatre Tal com sóc, a càrrec de Pere 
Hosta, i gairebé un mes més tard, el dia 8 de juliol, en plena canícula, tindrem una altra edició del festival 
Emergent, el festival de música dedicat als que comencen en aquest ofici.
Seguint pel camí de la música com una de les activitats més interessants de l’estiu, el dia 21 de juliol tindrem 
Òpera del Liceu a la Fresca, amb la representació d’Il Trovatore.
El primer cap de setmana d’agost, com és tradicional des de fa moltes dècades, gaudirem de la nostra festa 
major, que intentarem que sigui més animada que mai.
L’últim diumenge de setembre tornarem a celebrar la Marxa Popular de Tardor, i el primer diumenge d’oc-
tubre, amb la festa de la Germandat i la trobada de puntaires, tornarem a omplir de visitants els carrers de 
Madremanya. El tercer diumenge de novembre els de Millàs celebraran la festa major. El 26 de desembre, 
dia de Sant Esteve, els tions deixaran anar tots els regals que porten a dins.
A més de totes aquestes activitats programades, al llarg de l’any se n’organitzaran d’altres de les quals pun-
tualment n’anirem informant als llocs habituals: plafons, web, Twitter, com ara el berenar de La Marató i la 
sortida per anar a buscar tions que per Sant Esteve cagaran els regals. Esperem que la col·laboració de la 
gent del poble sigui, com sempre, admirable.

El primer dia d’escola els nens i nenes de Madreman-
ya van tenir una sorpresa. Els va venir a buscar en 
Xiberta. La M. Àngels, en Joan i la Chelo, feia un any 
que no els vèiem. La majoria de vosaltres recordareu 
que no se’ls va renovar la concessió. Al llarg del curs 
passat va fer el servei una altra empresa, però aquest 
curs 2016-17 hem estat de sort i en Xiberta tornarà 
a pujar i baixar cada dia. La mainada van esperar la  
M. Àngels i la Chelo amb una pancarta de benvingu-
da i un somriure d’orella a orella.

Un primer dia d’escola amb ració doble d’emocions. 
Tots estem molt contents de la seva tornada.

Famílies de Madremanya

TORNA EN XIBERTA...

ACTIVITATS I FESTES PREVISTES 2017
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MADREMANYA PER LA INDEPENDÈNCIA

Madremanya ha estat un dels nombrosos ajuntaments catalans denunciats per la delegació del govern es-
panyol per diversos motius, que van des de la sobirania fiscal (106 ajuntaments denunciats), la guerra de 
banderes (103), el pagament de la quota de l’AMI (83), la declaració del municipi com a territori català lliure i 
sobirà (47) o la contractació de trens, com va fer l’Ajuntament de Girona. En el cas del nostre poble la denún-
cia ha vingut pel pagament de la quota de l’AMI. L’advocat de l’Estat, a instàncies de la delegada del govern 
de Madrid, María de los Llanos de Luna, va interposar, el 22 de març del 2014, una demanda contra l’Ajun-
tament de Madremanya per les quotes pagades de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) 
dels anys 2012 i 2013, que ascendien a la quantitat de 75,5 euros cada una. El 2 de març del 2015 el jutjat 
contenciós administratiu número 1 de Girona va desestimar la demanda i posteriorment l’Estat va apel·lar al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. S’està en espera que aquest tribunal dicti sentència.

D’altra banda, l’Ajuntament va voler estar present en la manifestació del 13 de novembre passat, en què mi-
lers de ciutadans de tot Catalunya van desbordar l’avinguda Maria Cristina de Barcelona per mostrar la seva 
solidaritat amb els càrrecs electes represaliats pel govern de Madrid i la defensa de les institucions catala-
nes. Va ser l’alcalde, Albert Peracaula, qui es va desplaçar fins a Barcelona per mostrar la seva solidaritat. 
Amb el lema “Per la democràcia. Defensem les nostres institucions”, unes vuitanta mil persones, segons la 
Guàrdia Urbana, van protestar per la judicialització de la política catalana. L’actor Pep Ferrer va recordar, en 
un dels parlaments, que en aquell moment hi havia 407 processos judicials oberts. Avui seran més.

AMI
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FLAMA DEL CANIGÓ

Aquest any i per primer cop en la història del nos-
tre poble, la flama va arribar a Madremanya. La vam 
anar a recollir a Sant Martí Vell, on amb la nombrosa 
presència de veïns de Madremanya hi hagué el par-
lament dels dos alcaldes, Albert Peracaula i Robert 
Vila, la lectura d’un poema de Ricard Albert, ja que 
l’Associació de la Gent Gran va col·laborar en l’acte, 
i un piscolabis, i es va ballar una sardana. Després la 
comitiva va enfilar cap al nostre poble, on es va de-
dicar l’arribada a Joan Puig, un madremanyenc mort 
prematurament que des de feia molts anys havia de-
fensat que la flama arribés al poble. En un ambient 
emotiu i ple de recordança, la neboda d’en Joan, la 
Júlia, va llegir una cançó d’en Llach i el seu germà, 
en Genís, va encendre la foguera. Tot seguit es va 
ballar una sardana i els presents es van reunir en un 
sopar que va continuar amb una festa.

El 1885, mossèn Cinto Verdaguer canta els focs i els 
fallaires en el seu poema Canigó. En el cant, primer, 
al vers cent setanta-cinc, parla del focs que acom-
panyen l’aplec de la muntanya i allà recull: 

“Del bosc de Canigó són los fallaires que dansen, 
fent coetejar pels aires ses trenta enceses falles com 
trenta serps de foc; en sardana fantàstica voltegen 
i de mà en mà tirades espurnegen, de bruixes i di-
monis com estrafent un joc. Les llums de set en set 
pugen i baixen, cinyells de flama los montículs faixen 
i es veu entre fumades lo bosc llampeguejar; surten 
rius de guspires de tot caire, com si es vegessen en-
tre terra i aire, los llamps i los cometes en guerra sa-
brejar. Dels fallaires al ball la gent s’atansa, les nines 

deixen la primera dansa, i un dels joglars, al veure’s 
tot sol amb los fadrins, llança, amb quimera mosse-
gant-se el llavi, eixa cançó de verinós agravi, com un 
grapat de víbores i negres escorpins.”

El foc és el protagonista de l’èpica i va ser l’any 1955, 
quan Catalunya vivia els temps de la penúria fran-
quista, que Francesc Pujades, vilatà d’Arles de Tec 
(Vallespir, Catalunya del Nord), portat pel seu entu-
siasme pel Canigó i inspirat pel poema de mossèn 
Cinto, va recuperar una de les tradicions més anti-
gues de la gran carena muntanyenca.

El seu origen es perd en la prehistòria. La majoria de 
les tribus europees celebraven el solstici d’estiu amb 
una festa de caràcter col·lectiu i ritual que ha estat 
l’origen d’un gran nombre de creences i practiques 
màgiques: l’ús d’unes herbes determinades, balls al 
voltant del foc o de les seves cendres, invocacions, 
l’ús d’una aigua concreta, etcètera, fins que les reite-
rades prohibicions de celebrar festes paganes que va 
decretar l’Església en els segles VII i VIII (especial-
ment el Concili de Constantinoble, l’any 680) influïren 
notablement en la desaparició d’aquesta tradició.



41

Malgrat tot, a casa nostra es va mantenir fins que 
l’ocupació dels Països Catalans per les tropes de 
Felip V de Castella no tan sols comportà l’abolició 
de les institucions i la prohibició de l’ús públic de la 
llengua, sinó que també va suposar el marginament 
de les tradicions, entre altres les de les fogueres de 
Sant Joan, que no van tornar a ser autoritzades fins 
al 1761. Va ser en plena dictadura franquista que 
Pujades va decidir tornar a encendre una flama que 
cada 22 de juny un grup d’excursionistes del Cercle 
de Joves de Perpinyà va a buscar. El foc resta sem-
pre encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà 
i el pugen al cim del Canigó. Després de passar la 
nit vetllant la flama i a trenc d’alba, inicien el des-
cens perquè la flama arribi a tots els pobles i ciutats 
dels Països Catalans a temps d’encendre les fogue-
res de la nit de Sant Joan. Abans, però, el diumenge 
de Sant Joan se celebra l’Aplec del Canigó, trobada 
que té per finalitat pujar al cim de la muntanya (2.784 
metres) feixos de llenya portats per gent de les més 
diverses contrades del nostre país. 

Aquests feixos serviran per encendre la foguera que 
cremarà dalt del cim, de la qual s’agafarà foc nou per 
ser retornat al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà. 
La Flama del Canigó, que el 1966 va travessar per 
primer cop la frontera en una època difícil i de clan-
destinitat, lentament es va anar estenent pels Paï-
sos Catalans, i en l’edició d’aquest 2016 ha arribat a 
més de quatre-cents municipis, però també ha estat 
rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, 
consells comarcals i entitats culturals i esportives de 
tot el territori. Com va pregonar en el seu missatge 
destinat a tots els Països Catalans l’escriptor Andreu 
Carranza, autor entre altres obres del llibre El poeta 
del poble, una apassionada biografia novel·lada de 

Mossèn Cinto Verdaguer, “No hi ha marxa enrere. 
Les torxes amb la flama de Canigó han d’il·luminar 
el camí, i també han d’escalfar-nos enmig dels tem-
porals de pedra, pluja, neu i vent. És el foc el que ha 
d’unir-nos encara més amb les nostres diferències. 
El proper solstici d’estiu, el del 2017, quan la flama 
baixi renovada del Canigó, es complirà tot just el ter-
mini. Res podrà ser igual que abans. El futur és a les 
nostres mans perquè som conscients del passat, i 
commemorem les vides de catalans i catalanes que 
com la Muriel Casals van dedicar una part molt im-
portant de la seva existència a avivar la flama del 
país amb el seu alè d’unitat i esperança”.



Els municipis del territori Ter-Gavarres van fer, el 8 
de febrer, la primera trobada del 2016, una reunió 
que s’emmarca en el Pla estratègic del territori 
Ter-Gavarres 2013-2020, amb l’objectiu de crear 
sinergies i millorar la comunicació entre els municipis. 
En aquesta reunió es van presentar les tasques dels 
dos AODL (agents d’ocupació i desenvolupament 
local), que se centren en les línies estratègiques 1.1 
i 1.3 del pla: atreure visitants al territori i recuperar 
l’activitat primària amb la potenciació del producte 
local. Durant la trobada es va parlar dels possibles 
eslògans del territori –actualment en fase de debat–, 
de l’elaboració dels tríptics turístics i del nou web, 
que aquest any veurà la llum i servirà per donar a 
conèixer el potencial de la zona.

El terme “Ter-Gavarres” sorgeix de les reunions 
de redacció del Pla estratègic en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la 
Llera del Ter 2013-2020. En aquestes trobades es va 
creure oportú ampliar el terme “Llera del Ter” per un 
de més inclusiu que representés el màxim nombre 
de municipis implicats en el pla i les accions que es 
pretenen desenvolupar.

Aquesta acció ha estat finançada pel Fons Social 
Europeu, el Departament d’Empresa i Ocupació, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de 
Celrà. Aquest pla estratègic ha estat desenvolupat 
per l’empresa Activa Prospect amb la coordinació 
tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Celrà.

L’eslògan “Ter-Gavarres, del riu al massís” va ser 

escollit com a lema per representar el territori en la 
segona reunió dels municipis de l’àmbit Ter-Gavarres 
del 2016, celebrada el 25 de maig. En aquesta reunió 
es van presentar els diferents projectes en clau 
territorial, per als quals s’ha demanat subvenció a la 
Diputació de Girona. També es va fer un repàs de les 
tasques dels dos AODL. El primer punt de la reunió 
es va centrar en l’elecció final de l’eslògan que ha de 
servir per representar l’acció prevista per potenciar 
el territori. El lema escollit, “Ter-Gavarres, del riu al 
massís”, es va valorar de manera consensuada pel 
fet que tots els municipis hi són representats.

Aquest 2016 és el primer any que Diputació de 
Girona premia projectes de caràcter innovador i amb 
capacitat de millora socioeconòmica del territori, 
amb la intenció que tinguin continuïtat i possibilitat 
de ser transferits a la resta de la demarcació.

El projecte presentat per l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
de Celrà ha estat guardonat amb 16.500 euros. Es 
titula Conrea’t i ha hagut de superar una primera 
fase de selecció i una segona d’exposició i defensa 
davant un tribunal. L’aportació de la Diputació de 
Girona representa el 75% del cost total del projecte.
L’objectiu general del projecte Conrea’t és crear 
un itinerari integral de capacitació formativa en 
agricultura ecològica i aprofitament de la biomassa 
de les Gavarres combinat amb un acompanyament 
en la creació d’una cooperativa de serveis.

El projecte es basa en la formació pràctica, el 
desenvolupament competencial i la creació d’un 
itinerari on persones madures i joves convisquin 
aprenent mútuament i sentint-se útils i vitals.

La formació se centrarà en: agricultura ecològica, 
sostenible i adaptada al territori; desbrossament 
forestal i aprofitament de la biomassa de les 
Gavarres, i formació en cooperativa de serveis.

Aquest itinerari competencial pretén formar les 
persones seleccionades en uns oficis en clar retrocés 
com són el d’agricultor/pagès i el de treballador 
forestal.
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TER - GAVARRES, 
DEL RIU AL MASSÍS
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L’Ajuntament de Celrà va presentar la sol·licitud amb 
el suport dels pobles del territori del Ter-Gavarres i 
de les empreses del sector  presents al territori (Sala 
Forestal, Montsoliu i l’Associació de Propietaris 
Forestals de Celrà).

La missió del projecte, a banda de formar, és 
crear una cooperativa que es pugui autogestionar 
i autoabastir, tot creant ocupació estable. Les 
empreses que donen suport a aquest projecte han 
assegurat que ajudaran la cooperativa. De la mateixa 
manera, als municipis del territori que tenen brigades 
municipals saturades els resulta útil i pràctica la idea 
d’externalitzar certes operacions de manteniment, 
jardineria i desbrossament. Les tasques forestals 
que les 11 persones participants estan portant a 
terme han anat des del desbrossament de camins 

i marges fins a aclarides i tala d’arbres en zones 
boscoses del terme municipal de Celrà. La formació 
en agricultura ecològica es realitza en una finca 
d’uns 850 m2 de la zona del pla de Celrà, entre el riu 
Ter i el polígon industrial de Celrà. Paral·lelament, 
la formació en cooperativisme es fa a l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, les persones que 
participen en el Conrea’t també han fet visites per 
conèixer el funcionament de productors ecològics i 
altres cooperatives de la zona.

Un dels fets més destacats d’aquest any ha estat 
la presentació del nou web www.tergavarres.cat, 
on el municipi de Madremanya hi surt degudament 
representat.



Un estudi sobre ramaderia rep el premi  
Les Gavarres 2016, que es va atorgar al 
centre Centre Intergeneracional Rural de  
Madremanya

L’Associació d’Amics de Fitor s’endú el guardó 
Cirera d’Arboç

El 26 de novembre al CIR de Madremanya es van 
lliurar els premis Les Gavarres, que anualment con-
voca el Consorci de les Gavarres. El premi Joan Xir-
gu, que arribava  a la 26a edició i està dotat amb 
5.000 euros, va ser atorgat a la proposta de recerca 
de l’historiador Lluís Sales, que amb el títol Custo-
diar, pasturar i engreixar. Els inicis de la ramaderia 
comercial al massís de les Gavarres (s. XIV) plan-
teja estudiar el paper de la ramaderia en l’econo-
mia familiar de la zona entre els anys 1330 i 1370. 
L’autor Lluís Sales (Barcelona, 1982, màster diplo-
ma d’estudis avançats en història medieval) va plan-
tejar fer el buidatge informatiu dels fons documen-
tals de sis notaries: Monells, Corçà, Girona, Cassà 
de la Selva, Caldes i Sant Feliu de Guíxols, i així  

completar les recerques prèvies impulsades tant per 
ell com per altres investigadors que han documentat 
que el bestiar era propietat de mercaders i inversors 
que vivien a les ciutats, els quals feien tractes amb 
pagesos per al seu engreix.

A l’acte de lliurament dels premis, en què van ser 
presents el president del Consorci de les Gavarres, 
Fermí Santamaria; l’alcalde de Madremanya, Albert 
Peracaula; el president del Consell Comarcal del 
Gironès, Jaume Busquets, i el director dels serveis 
territorials del Departament de Territori i Sostenibi-
litat a Girona, Pere Saló, també es va entregar el 
20è premi Cirera d’Arboç a l’Associació d’Amics de  
Fitor. A més, es van donar a conèixer els  
resultats del treball guanyador de l’edició dels pre-
mis de fa dos anys, titulat La flora de briòfits dels 
prats mediterranis de les Gavarres, a càrrec del seu  
autor, Miquel Jover, investigador de la Universitat de  
Girona. És un dels primers estudis sobre ecologia de  
briòfits, que agrupa les molses i plantes relaciona-
des, en prats mediterranis a Catalunya.

PREMI GAVARRES 2016
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El dia 4 de novembre ens va visitar a Madremanya el president de la Diputació de Girona, el Sr. Pere 
Vila, i el diputat i portaveu d’ERC, Pau Preses. Després de signar en el llibre d’honor del municipi, 
vàrem fer un recorregut pel nucli antic i tot seguit vam anar al CIR (Centre Intergeneracional Rural) 
perquè veiés l’obra executada. Ens va mostrar la seva satisfacció per haver pogut contribuir a la 
realització d’aquesta obra tan important en el nostre poble. Vàrem estar parlant de la necessitat 
d’anar vestint el Centre, principalment la sala gran, per poder-la aprofitar al màxim, i va quedar 
palesa la voluntat d’acordar una col·laboració econòmica amb l’ens supramunicipal de cara al 
proper any. Per acabar la visita ens vam traslladar a l’encreuament de la carretera de la Diputació 
que enllaça Bordils amb Corçà, la GIV-6701, on va observar sobre el terreny el perill que hi ha 
a l’encreuament de l’entrada al poble de Madremanya, per la velocitat amb què hi circulen els 
cotxes combinada amb un canvi de rasant i els camins i les carreteres que hi conflueixen. Es va 
comprometre a estudiar la manera de solucionar-ho.

VISITA DEL PRESIDENT DIPUTACIÓ

Nombre d’electors segons el cens: 196
Nombre de votants: 148
Nombre de vots nuls: 0
Nombre de vots en blanc: 3

Candidatura         Vots
Esquerra Republicana/Catalunya Sí (ERC-CATSÍ)    57
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)    49
En Comú Podem – Guanyem el Canvi (ECP)    17
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s)     8
Partit Popular (PP)        7
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)    4
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA)   2
Recortes Cero-Grupo Verde (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) 1
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)    0
Plataforma per Catalunya (PxC)      0

ELECCIONS A CORTS GENERAL 2016 (26/06/2016)



Viatgers
2008

Viatgers 
2009

Viatgers
2010

Viatgers
2011

Viatgers
2012

Viatgers
2013

Viatgers
2014

Viatgers
2015

153 162 268 498 886 1.242 1.243 1.208

Evolució dels viatgers a Madremanya de la línia de la SARFA.
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Fundació Esclerosi Múltiple ...............................................................................................100 €
Escola Bordils ....................................................................................................................500 €
AMPA Escola Bordils .........................................................................................................500 €
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 2016) .........................................................................450,00 €
Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones) ...........................................................4.525,00 €
Servei Teleassistència ..................................................................................................214,88 €

NAIXEMENTS

Ènid Bonet Iglesias 

Filla d’en Xevi i l’Anna

Nascuda el 19/01/2016 

Tala Santana Ancheta Perucho

Filla de la Solange

Nascuda el 17/06/2016

SUBVENCIONS
CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

DADES DE VIATGERS
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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
*CIR (Centre Intergeneracional Rural)
Telèfon: 972 49 09 55
*Consultori mèdic de Madremanya
Telèfon: 972 49 00 98
*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 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
1r i 3r dijous del mes, de 11:30 a 12:30h.
Previ sol.licitud d’hora (972201962).
*Consultori Mèdic
METGE- Divendres 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




