
MADREMANYENCS i
ADREMANYENQUES

www.madremanya.cat

d’informació municipalButlletí

Núm. 11 | DESEMBRE 2017



2017d’informació municipalButlletí

2

CARTA DE L’ALCALDE........................................................................................................................................... 3
PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 ........................................................................................................................... 4
HISENDA .................................................................................................................................................................. 5
PLE D'ACOMIADAMENT DE LA JÚLIA ................................................................................................................. 6
ENTREVISTA A JÚLIA CASTELLÓ......................................................................................................................... 7
A LA JÚLIA............................................................................................................................................................ 10
OBRES VÀRIES ..................................................................................................................................................... 11
ACTIVITATS DEL TER-GAVARRES....................................................................................................................... 14
EMOCIONS DE L’1-O ........................................................................................................................................... 16
L'URNA, EN IURI, EN VLADÍMIR I EN MIKHAÏL I UN REFERÈNDUM ........................................................... 20
EL PROCÉS I EL PAÍS......................................................................................................................................... 23
COMISSIÓ DE FESTES I ESPORTS.................................................................................................................... 26
EL CIR, UNA IDEA GENIAL ................................................................................................................................. 28
GRUP D'ART TÈXTIL ............................................................................................................................................ 29
JOVENTUT.............................................................................................................................................................. 30
ACCIONS DIVERSES............................................................................................................................................. 32
HOMENATGE A LA GENT GRAN........................................................................................................................ 33
CULTURA, FESTES I ACTUACIONS.................................................................................................................... 34
ACTIVITATS ............................................................................................................................................................ 38
ASSOCIACIONS / LET’S CLEAN EUROPA......................................................................................................... 40
GOSSOS / BANDA AMPLA / EDUCACIÓ .......................................................................................................... 41
PRESSUPOST PARTICIPATIU .............................................................................................................................. 42
LLOGUER HABITATGE SOCIAL........................................................................................................................... 43
MANCOMUNITAT D’AIGÜES / DATES PREVISTES 2018 ................................................................................. 45
SUBVENCIONS / DADES DE VIATGERS / MOVIMENT DEMOGRÀFIC........................................................... 46
HORARIS / TELÈFONS D’INTERÈS..................................................................................................................... 47

SUMARI



3

CARTA DE L’ALCALDE

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques,

Segur que ja tenim els llums encesos per il·luminar aquestes festes de Nadal, aquest any malaurada-
ment tenyits de groc: no oblidem que hi ha famílies molt properes que per defensar el país democràtica-
ment no podran gaudir de l’escalf d’amics i familiars.

Aquest any 2017 el vam començar amb un relleu molt important a l’Ajuntament: la Júlia, després de 
10 anys d’estar treballant per a tots plegats, va creure necessari deixar les seves responsabilitats públi-
ques. El relleu l’ha agafat la Mònica Madrenas, de Millars. A totes dues els vull agrair l’esforç, la implicació 
i el coratge per tirar endavant aquesta petita comunitat on tots junts estem vivint.

Han passat més de deu anys per finalitzar tota l’obra del Centre Intergeneracional Rural, el CIR. Aquest 
any hem acabat tot el conjunt, l’equipament i la zona d’esbarjo del davant. Aquest centre, que ara ja és 
patrimoni de tots, necessita de la participació i l’empenta de tots nosaltres per encaminar i potenciar totes 
les possibilitats que ens ofereix, enfortint el teixit intergeneracional de què gaudim.

La demanda majoritària del pressupost participatiu de l’any passat va anar dirigida a reformar un altre 
habitatge de lloguer pel poble. Els esforços encaminats a aquest propòsit ens han portat a aconseguir 
dues subvencions de la Diputació i aquest proper any posarem a licitació la remodelació de l’habitatge i 
antigues escoles municipals. Aquestes polítiques no només afavoreixen que gent del municipi es pugui 
quedar a viure-hi, sinó que també són una entrada de recursos econòmics per al conjunt del poble.

Vull donar les gràcies a tots els que heu contribuït, organitzant o participant, als actes que al llarg de 
l’any s’han celebrat. Heu contribuït a fer un poble actiu i dinàmic. Aquestes voluntats que cohesionen ens 
fan sentir orgullosos de pertànyer a Madremanya. Vull destacar la renovació que ha tingut la comissió de 
festes, fets que no sempre són fàcils, però penseu que una festa major o qualsevol acte organitzat per 
la societat civil és molt més lluïda i agraïda que si la portés a terme qualsevol administració.

Tot aquest any, fins passat l’estiu, només parlàvem de democràcia en el nostre País, així va ser en el 
nostre poble defensant el dret de vot, lluitant pacíficament, amb perseverança i esperança de poder portar 
a terme el referèndum. Molta gent al voltant involucrada amb un únic objectiu: que el dia 1 d’octubre 
l’urna parlés. L’actitud cívica i valenta d’aquests homes i dones va permetre que la democràcia s’imposés 
a la violència ordenada pel govern espanyol, que van patir molts pobles del voltant. No és la primera 
vegada que les aspiracions dels catalans obtenen com a resposta repressió i violència, però en el segle 
que vivim això és inadmissible, i no han parat aquí: els empresonaments dels Jordis i l’activació de l’article 
155 han posat fi a l’autogovern de Catalunya, consellers a la presó i el president a l’exili; han passat 
moltes barbaritats des que el president de la Generalitat va pronunciar aquestes paraules: “Ens hem guan-
yat el dret a ser escoltats, a ser respectats i a ser reconeguts.”

Quan us arribi aquest butlletí possiblement les eleccions del 21 de desembre imposades pel govern de 
l’Estat ja s’hauran celebrat. El meu desig és que quan sorgeixi el nou govern democràticament escollit ja 
no tinguem persones empresonades ni exiliades per les seves idees.

Que passeu unes bones festes i que el 2018 sigui més esperançador per a tothom,

Albert Peracaula Boschsacoma, Alcalde
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

° Capítol I. Despeses de Personal ............................................................................................................. 68.665,38 €

° Capítol II. Despeses Corrents en Béns i Serveis ................................................................................ 197.746,31 €

° Capítol III. Despeses Financeres ................................................................................................................ 8.004,93 €

° Capítol IV. Transferències Corrents ......................................................................................................... 26.000,00 €

° Capítol V. Fons de Contingència i Imprevistos ........................................................................................ 3.480,00 €

° Capítol VI. Inversions Reals .................................................................................................................... 144.500,00 €

° Capítol VII. Transferències de Capital .............................................................................................................. 0,00 €

° Capítol VIII. Actius Financers ............................................................................................................................ 0,00 €

° Capítol IX. Passius Financers ................................................................................................................... 30.603,38 €

° Àrea 1. Serveis Públics Bàsics .............................................................................................................. 156.000,00 €

° Àrea 2. Protecció i Promoció Social ......................................................................................................... 3.000,00 €

° Àrea 3. Producció de Béns Públics Preferents .................................................................................... 129.500,00 €

° Àrea 4. Actuacions Econòmiques ............................................................................................................. 25.000,00 €

° Àrea 9. Actuacions Generals .................................................................................................................. 126.891,69 €

° Àrea 0. Deute Públic ................................................................................................................................. 38.608,31 €

Total general de l’estat de despeses ...................................................................................................... 479.000,00 €

Total de despeses ordinàries .................................................................................................................. 303.896,62 €
Total de despeses d'inversions ............................................................................................................... 175.103,38 €

° Capítol I. Impostos Directes ................................................................................................................... 148.000,00 €

° Capítol II. Impostos Indirectes ................................................................................................................... 5.500,00 €

° Capítol III. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos ............................................................................... 53.500,00 €

° Capítol IV. Transferències Corrents ....................................................................................................... 135.500,00 €

° Capítol V. Ingressos Patrimonials ............................................................................................................... 5.500,00 €

° Capítol VI. Alienació d’Inversions Reals .................................................................................................. 42.500,00 €

° Capítol VII. Transferències de Capital ..................................................................................................... 88.500,00 €

° Capítol VIII. Actius Financers ............................................................................................................................ 0,00 €

° Capítol IX. Passius Financers ............................................................................................................................ 0,00 €

Total general de l’estat d'ingressos ........................................................................................................ 479.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris  ..................................................................................................................... 348.000,00 €
Total d’ingressos d'inversions ................................................................................................................ 131.000,00 €
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HISENDA

Un any més l’Ajuntament congelarà el tipus impositiu de tots el impostos i les taxes.

L’Estat espanyol aquest any ha portat a terme el procediment de regularització cadastral al nostre mu-
nicipi, hem sigut un dels últims pobles de la província de fer-lo, però tot i això va arribar amb mal 
peu: ens trobàvem en ple mes d’agost quan van començar a arribar les notificacions a les cases, tot 
i que ens havien informat que arribarien pels volts del mes de maig.

Tothom qui va rebre notificacions tenia només un termini de quinze dies per presentar al·legacions; 
vàrem queixar-nos i vam transmetre  aquest malestar a la gerència del Cadastre.

Als veïns que ens ho van demanar vam ajudar-los i vàrem tramitar les al·legacions presentades a 
l’Ajuntament. Fins avui no tenim coneixement que se n’hagi resolt cap.

Com que a Madremanya hi va haver revisió cadastral l’any 2005, les incidències sobretot a l’àmbit 
urbà seran de poca magnitud; en canvi, en l’àmbit rústic passaran a tributar les construccions vincu-
lades a l’activitat agrícola com són les granges, els coberts, els porxos…, que fins ara no tributaven 
i un cop finalitzada aquesta regularització sí que ho faran. Des de l’Ajuntament estarem atents per 
valorar la millor fórmula que podem aplicar per minimitzar l’impacte econòmic que tindrà per a les 
famílies.

Fa nou anys que no modifiquem la taxa d’escombraries, i això és gràcies a l’esforç de moltes famílies 
per acollir-se a les polítiques de reducció de deixalles que van a parar a l’abocador, com ara el com-
postatge casolà, la classificació correcta per a cada contenidor de reciclatge o fent un bon ús de la 
minideixalleria.

Els costos de gestió de la minideixalleria són de 1.200 euros mensuals de mitjana. Els propers anys 
l’Agència Catalana de Residus augmentarà molt el preu de cada tona de deixalles que no es reciclin 
correctament, per això us demanem tenir molta cura de dipositar cada residu al contenidor que li per-
toqui, així podrem evitar penalitzacions que inevitablement repercutirien en el cost final.

Després d’un any de funcionament del bar-botiga-restaurant del CIR, hem ampliat els 100 euros 
inicials del cànon d’explotació a 250 euros mensuals.
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PLE D'ACOMIADAMENT DE LA JÚLIA

El d'avui ha estat el Ple que m’ha costat més 
convocar des que presideixo aquesta Corpora-
ció. Aquest Ple extraordinari el convoco per 
dir-vos que a finals de l’any passat la Júlia em 
va comentar que degut al seu estat de salut 
havia de deixar l’Ajuntament. Em va comunicar 
que la idea era deixar-ho aquest mes de gener.

Em va saber molt de greu, però el pitjor era que 
ho feies per temes de salut. Hauria preferit que 
fos per qualsevol altra causa relacionada amb 
l’Ajuntament.

Tu, Júlia, ets una persona que amb pocs anys 
has aconseguit crear un teixit associatiu envejat 
als pobles del voltant. Quan vares entrar només 
teníem constituïda la Comissió de Festes i 
Esports. Ara te’n vas afegint-hi l’Associació de la 
Gent Gran i l’Associació de Dones, totes dues 
engegades i actives, que no és poca cosa en un 
poble que no arriba als 300 habitants.

Fa prop de deu anys l’embranzida que va agafar 
la Festa de la Gent Gran no va ser per casualitat, 
sinó per la teva passió per Ells. No només els 
organitzaves una gran festa, sinó que al llarg de 
l’any els cuidaves, els guiaves en tot el que 
necessitaven i podíem oferir des de l’Ajuntament, 
els donaves un tracte tan personal, una gestió tan 
càlida i propera, que mai l’haurien pogut donar 
igual els serveis tècnics de qualsevol institució.

Mai en tenies prou, el teu cap sempre donant 
voltes a veure què més podíem fer. Hi hauria una  
llista immensa: la fira de la mel, la fira de puntai-
res, la revitalització de la Germandat de Sant 
Roc, la fira de les llegendes, tota una fita inèdita 
a les nostres contrades. Ho vares aconseguir 
apassionant a tot el poble per tirar-la endavant.

I no només han sigut festes, totes les edats han 
tingut cabuda en les teves accions. El jovent et 
tenien com a referent. Altres exemples, com la 
recuperació de la memòria històrica oral, la dina-
mització del parc de salut, els tallers de memòria 
–que no n’hi havia prou amb els que organitza-
ven els tècnics–, t'arremangaves i tu mateixa hi 
donaves continuïtat.
 
Sempre present a qualsevol acte, organitzat o 
participat per l’Ajuntament, l’últim el de Reis 
d’aquest any. Tu, Júlia, vas ésser-hi, al peu del 
canó, que res quedés improvisat, tu sempre ho 
vols tenir tot molt ben lligat, i amb aquesta ener-
gia que desprens, amb el teu positivisme, fas 
desplegar les ales a qui les té més amagades.

Podríem emplenar folis de les coses que has fet 
al llarg d’aquests anys, no és el moment. Ara et 
vull agrair en nom del poble de Madremanya, i 
molt especialment a nivell personal, totes les hores 
que hi has dedicat sense esperar mai res a canvi, 
a vegades ni les gràcies. Amb la cara de satisfac-
ció o passant-t’ho bé amb la gent, ja en tenies 
prou. Sempre preocupada  pels altres i el poc que 
t’agrada que es preocupin per tu, però a poc a 
poc et demano que et deixis cuidar pels que t’es-
timen sense deixar enrere les teves virtuts.

Júlia, també moltes gràcies per l’ajuda que ens has 
ofert a tots nosaltres, en nom dels regidors  i de 
tots els treballadors de l’Ajuntament, per posar-nos 
les coses tan fàcils, per la teva col·laboració innata, 
per tots aquests anys que has dedicat al poble 
que mai s’esborrarà de la memòria dels madre-
manyencs i madremanyenques. També et vull 
recordar que aquesta  aventura vital que tens con-
tinua i tots plegats ens necessitem, per això et dic 
“Fins ara”. Una fortíssima abraçada i molts petons.
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altra qüestió que es presenta periòdicament, com 
és el fet que els cavalls travessin el poble i el 
deixin ple de defecacions. Jo sempre m'he sentit 
molt estimada per la gent de Madremanya, i això 
em dona molta força.
- Com ha evolucionat el poble en els darrers deu 
anys?
- Jo crec que ha canviat un setanta-cinc per 
cent, s'han trencat molts motllos i s'han refet 
moltes històries, s'ha restaurat des de la Creu de 
Millars fins a la Font Picant.  
- Les relacions entre Madremanya i Millars són 
bones?
- La gent de Millars és de Millars, però la veritat 
és que entre els dos veïnats hi ha molt bona 
relació i, ara per ara, tota aquella urbanització 
que es volia construir està aturada.
- Per què vau deixar de fer de regidora?
- Perquè la malaltia no en permetia fer la feina 
com calia. Per exemple, anava a reunions al 
Consell Comarcal i no recordava quins punts 
havien aprovat. He perdut una important part 
cognitiva, i encara que normalment sabia el que 
s'havia dit a la reunió, no sabia com expres-
sar-ho. És per això, que si per fer el que estava 
fent fins ara he de demanar ajuda i no puc 

treballar com treballava, que vaig decidir reti-
rar-me. Una malaltia com la meva que ja fa 
temps que m'ataca –el 2010 em van operar, el 
2014 em van fer la segona operació i ara m'hau-
rien de fer l'altra a les cervicals– és molt dura. 
Tinc sort que la gent que m'envolta l'accepta.
- Com li ha canviat la vida?
- El gran problema que tinc és que, tot i l'estat 
en què em trobo, encara no m'han donat la inva-
lidesa. Vaig anar a judici però m'ho van denegar. 
Ara estic de baixa i espero que m'ho allarguin 
un any més. No puc fer res però no em donen 
la invalidesa... Com s'explica això? Tinc sort del 
doctor Campos, que em tracta molt bé i, a part 
de fer de metge, em fa de psicòleg. El tracta-
ment és fort, dur, però ara les meves netes em 
donen nova vida. No les puc ajudar a vestir-se 
o a jugar, però amb elles tenim una extraor-
dinària complicitat. Deixar l'Ajuntament va ser 
una complicació, perquè allà tenia  un objectiu i 
em distreia; ara és més complicat. M'han fet tres 
homenatges i estic molt contenta de ser de Ma-
dremanya. El poble no m'ha fallat mai, i això que 
he viscut a Salt, a Girona, a Barcelona, però 
sempre he tornat.

entrants, arròs i vedella amb bolets. Estava espe-
cialment motivada per canviar aquell estat de 
coses i vam fer tots els possibles per dotar la 
gent gran de més recursos, vam muntar la 
tele-assistència, vam implementar la llei de 
dependència, vam buscar un espai per a l'assis-
tent social i sortides per al jovent.
- Complicades?
- Al principi sí, però va funcionar. Ens vam trobar 
que els nens eren molt petits, que no hi havia 
una franja de població de quaranta anys com hi 
ha ara, que calia atreure els joves, i vam impul-
sar tallers d'anglès que fèiem els dissabtes al 
matí per a nens i nenes, un gimnàs de manteni-
ment a la sala per a tot tipus d'edats, vam fer 
classes de ioga i fins i tot tallers de cuina, als 
quals hi van venir tres o quatre homes.
- El poble va remuntar?
- Crec que vam fer-ho bé, i l'aposta va donar 
fruits, perquè famílies de fora s'hi van establir i 
els nouvinguts es van anar implicant com uns 
madremanyencs més. Aquí no hi ha ni indústries 
ni comerços, però tenim l’avantatge que aquest 
és un indret tranquil, no massa allunyat de 
Girona ni de la costa, que va ser redescobert per 
gent de la ciutat. Els que van comprar les cases 
són persones amb un poder adquisitiu important, 
estan convençuts que han trobat el seu lloc per 
fer grans els fills, i a més, des de l'Ajuntament, 
vam fer tots els possibles per convertir Madre-
manya en un lloc per viure-hi plàcidament.
- Quins incentius els oferíeu?
- Es paguen els llibres de la mainada; als nou-
nats que s'empadronin al poble se'ls dona una 
gratificació de tres-cents euros i un regal, que 
abans era un ram de flors però avui normalment 
són bolquers; també se'ls ajuda a entrar a la 
guarderia a Monells, que era mancomunada; per 
Nadal a la gent gran els fem un lot, i al centre 
cívic hi hem obert una petita botiga.
- I s'integren amb normalitat?
- Potser hi ha una o dues famílies que no es 
deixen veure gaire, però aquest és un fenomen 

que passa a molts pobles. La majoria, sobretot 
si tenen mainada, han fet de Madremanya la 
seva llar. Per exemple, aquests dies de Nadal 
fem un joc que agrada a petits i grans: anar a 
buscar els tions a bosc. N'hi ha quatre per des-
cobrir, i el dia de Sant Esteve fem cagar el tió. 
Ho impulsa l'Associació de Gent Gran i l'Asso-
ciació de Dones. A més hi havia una altra asso-
ciació, que ara ha desaparegut, que es deia Arti-
manya, que organitzava taller de percussió per a 
la mainada. I ara, per Reis, vindrà la gran caval-
cada, en la qual hi participa tothom i venen 
molts nens dels pobles del voltant: de Millars, 
Sant Martí Vell, Juià, Púbol i la Pera.
- Feu molta feina. Heu tingut suport de les insti-
tucions supramumicipals com ara la Diputació i 
el Consell Comarcal?
- L'Ajuntament selecciona molt i es mou per 
trobar diners. Vam impulsar la Fira de les Llegen-
des, la trobada de puntaires... Les associacions 
han funcionat molt bé i la gent s'hi està impli-
cant moltíssim, això és el que fa funcionar el 
poble. Per exemple, amb les Llegendes, convi-
dem el visitant a conèixer les nostres tradicions, 
fem tallers artesanals, xerrades i presentacions 
de llibres, emplenem el cap de setmana amb tot 
tipus d'activitats.
-Podríem dir que Madremanya exerceix com la 
capitalitat dels pobles del voltant?
- Jo no diria tant, però el que veig és que molts 
pobles ens diuen que fem moltes coses.
- I vostè n'ha sigut una de les responsables?
- He tingut la gran sort que m'han acompanyat 
i m'han donat suport. Això és molt important, 
perquè hem anat creant un imaginari particular. 
Vull que es recalqui que estic molt agraïda tant 
a l'Ajuntament com a la gent del poble, ja que 
quan hem intentat tirar endavant una iniciativa 
mai ningú s'hi ha posat en contra. Hem fet 
tallers de memòria, el parc de salut, els itineraris 
saludables, vam fer mediació en la problemàtica 
entre famílies, vam intentar posar ordre en el 
tema dels gossos i no vam poder solucionar un 

ENTREVISTA A JÚLIA CASTELLÓ

“Estic molt contenta de ser de Madremanya”

Hi ha dones valentes que transformen el coratge 
en un múscul i l'enforteixen  fent-lo servir. Una 
és la Júlia Castelló, ajudant de farmàcia en exce-
dència, activista des de molt jove, que ha sabut 
convertir la persistència en un motor de canvi i 
ha treballat per un poble que diu estimar amb 
l'ànima i més des que es va posar malalta i ha 
sentit l'escalf d'uns veïns que no l'han deixat 
marxar sola en un moment complicat com el que 
viu actualment i la va obligar a deixar les 
tasques a l'Ajuntament.

La Júlia explica que, tot i treballar fora del poble, 
mai va pensar marxar de Madremanya. Allà hi va 
néixer i, malgrat que l'ofici la va portar a Salt, a 
Girona o a Barcelona, sempre va tornar a la casa 
paterna, i avui viu davant per davant de la casa 
consistorial. Des de principis dels anys vuitanta, 
que es va implicar en la comissió de festes, fins 
al dia que per qüestions de salut va presentar la 
dimissió, no li ha mancat ni determinació ni em-
penta i ha treballat per intentar revertir una situa-
ció complicada. Una entusiasta que des de molt 
jove es va integrar en un grup que va intentar 
aturar la marxa contínua d'uns veïns que no 
trobaven futur al poble, que decidien anar a viure 
a indrets amb més bones comunicacions i més 
serveis, un malefici que va trencar aconseguint 
transformar Madremanya en un espai obert i 
atractiu en el qual s'hi han establert noves famí-
lies arribades dels pobles del voltant, de les 
comarques gironines i de les barcelonines, que 
han sabut transformar la depressió en entusias-
me i resurrecció. “Jo –assegura la Júlia– vaig 
entrar a l'Ajuntament el 2007, però des de l'any 80 o 
82 ja treballava amb la comissió de festes. El 2007, 
l'Albert –l'actual alcalde– em va preguntar si volia 

anar a la llista. Quatre anys abans havia dit que no a 
Convergència, que encapçalava Josep Enrich 
Almar, perquè creia que no era el moment ni 
tampoc volia que es fessin dos partits. En aquell 
moment creia que es podien dispersar les forces. 
Però quan l'Albert m'ho va proposar vaig creure que 
allò ajudaria a canviar un estat de coses que no 
anaven bé. Els companys de llista em van agradar i 
vaig decidir tirar endavant.”

- El 2007, quan us vau implicar a la llista munici-
pal, Madremanya anava de baixa i perdia pobla-
ció?
- Vam entrar al consistori i la primera cosa que 
vam fer va ser comprovar l'estat de comptes i 
dels deutes i després vam fer camí per intentar 
canviar el tarannà del poble. Volíem obrir l'Ajun-
tament a tothom; a mi em van fer responsable 
de Cultura, Sanitat, Benestar Social i Associa-
cions, i des d'aquesta plataforma vaig impulsar 
canvis tranquils, per exemple el de la festa de la 
gent gran, que es limitava a fer una missa i un 
dinar als Àngels, on es repetia el mateix menú: 
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altra qüestió que es presenta periòdicament, com 
és el fet que els cavalls travessin el poble i el 
deixin ple de defecacions. Jo sempre m'he sentit 
molt estimada per la gent de Madremanya, i això 
em dona molta força.
- Com ha evolucionat el poble en els darrers deu 
anys?
- Jo crec que ha canviat un setanta-cinc per 
cent, s'han trencat molts motllos i s'han refet 
moltes històries, s'ha restaurat des de la Creu de 
Millars fins a la Font Picant.  
- Les relacions entre Madremanya i Millars són 
bones?
- La gent de Millars és de Millars, però la veritat 
és que entre els dos veïnats hi ha molt bona 
relació i, ara per ara, tota aquella urbanització 
que es volia construir està aturada.
- Per què vau deixar de fer de regidora?
- Perquè la malaltia no en permetia fer la feina 
com calia. Per exemple, anava a reunions al 
Consell Comarcal i no recordava quins punts 
havien aprovat. He perdut una important part 
cognitiva, i encara que normalment sabia el que 
s'havia dit a la reunió, no sabia com expres-
sar-ho. És per això, que si per fer el que estava 
fent fins ara he de demanar ajuda i no puc 

treballar com treballava, que vaig decidir reti-
rar-me. Una malaltia com la meva que ja fa 
temps que m'ataca –el 2010 em van operar, el 
2014 em van fer la segona operació i ara m'hau-
rien de fer l'altra a les cervicals– és molt dura. 
Tinc sort que la gent que m'envolta l'accepta.
- Com li ha canviat la vida?
- El gran problema que tinc és que, tot i l'estat 
en què em trobo, encara no m'han donat la inva-
lidesa. Vaig anar a judici però m'ho van denegar. 
Ara estic de baixa i espero que m'ho allarguin 
un any més. No puc fer res però no em donen 
la invalidesa... Com s'explica això? Tinc sort del 
doctor Campos, que em tracta molt bé i, a part 
de fer de metge, em fa de psicòleg. El tracta-
ment és fort, dur, però ara les meves netes em 
donen nova vida. No les puc ajudar a vestir-se 
o a jugar, però amb elles tenim una extraor-
dinària complicitat. Deixar l'Ajuntament va ser 
una complicació, perquè allà tenia  un objectiu i 
em distreia; ara és més complicat. M'han fet tres 
homenatges i estic molt contenta de ser de Ma-
dremanya. El poble no m'ha fallat mai, i això que 
he viscut a Salt, a Girona, a Barcelona, però 
sempre he tornat.

entrants, arròs i vedella amb bolets. Estava espe-
cialment motivada per canviar aquell estat de 
coses i vam fer tots els possibles per dotar la 
gent gran de més recursos, vam muntar la 
tele-assistència, vam implementar la llei de 
dependència, vam buscar un espai per a l'assis-
tent social i sortides per al jovent.
- Complicades?
- Al principi sí, però va funcionar. Ens vam trobar 
que els nens eren molt petits, que no hi havia 
una franja de població de quaranta anys com hi 
ha ara, que calia atreure els joves, i vam impul-
sar tallers d'anglès que fèiem els dissabtes al 
matí per a nens i nenes, un gimnàs de manteni-
ment a la sala per a tot tipus d'edats, vam fer 
classes de ioga i fins i tot tallers de cuina, als 
quals hi van venir tres o quatre homes.
- El poble va remuntar?
- Crec que vam fer-ho bé, i l'aposta va donar 
fruits, perquè famílies de fora s'hi van establir i 
els nouvinguts es van anar implicant com uns 
madremanyencs més. Aquí no hi ha ni indústries 
ni comerços, però tenim l’avantatge que aquest 
és un indret tranquil, no massa allunyat de 
Girona ni de la costa, que va ser redescobert per 
gent de la ciutat. Els que van comprar les cases 
són persones amb un poder adquisitiu important, 
estan convençuts que han trobat el seu lloc per 
fer grans els fills, i a més, des de l'Ajuntament, 
vam fer tots els possibles per convertir Madre-
manya en un lloc per viure-hi plàcidament.
- Quins incentius els oferíeu?
- Es paguen els llibres de la mainada; als nou-
nats que s'empadronin al poble se'ls dona una 
gratificació de tres-cents euros i un regal, que 
abans era un ram de flors però avui normalment 
són bolquers; també se'ls ajuda a entrar a la 
guarderia a Monells, que era mancomunada; per 
Nadal a la gent gran els fem un lot, i al centre 
cívic hi hem obert una petita botiga.
- I s'integren amb normalitat?
- Potser hi ha una o dues famílies que no es 
deixen veure gaire, però aquest és un fenomen 

que passa a molts pobles. La majoria, sobretot 
si tenen mainada, han fet de Madremanya la 
seva llar. Per exemple, aquests dies de Nadal 
fem un joc que agrada a petits i grans: anar a 
buscar els tions a bosc. N'hi ha quatre per des-
cobrir, i el dia de Sant Esteve fem cagar el tió. 
Ho impulsa l'Associació de Gent Gran i l'Asso-
ciació de Dones. A més hi havia una altra asso-
ciació, que ara ha desaparegut, que es deia Arti-
manya, que organitzava taller de percussió per a 
la mainada. I ara, per Reis, vindrà la gran caval-
cada, en la qual hi participa tothom i venen 
molts nens dels pobles del voltant: de Millars, 
Sant Martí Vell, Juià, Púbol i la Pera.
- Feu molta feina. Heu tingut suport de les insti-
tucions supramumicipals com ara la Diputació i 
el Consell Comarcal?
- L'Ajuntament selecciona molt i es mou per 
trobar diners. Vam impulsar la Fira de les Llegen-
des, la trobada de puntaires... Les associacions 
han funcionat molt bé i la gent s'hi està impli-
cant moltíssim, això és el que fa funcionar el 
poble. Per exemple, amb les Llegendes, convi-
dem el visitant a conèixer les nostres tradicions, 
fem tallers artesanals, xerrades i presentacions 
de llibres, emplenem el cap de setmana amb tot 
tipus d'activitats.
-Podríem dir que Madremanya exerceix com la 
capitalitat dels pobles del voltant?
- Jo no diria tant, però el que veig és que molts 
pobles ens diuen que fem moltes coses.
- I vostè n'ha sigut una de les responsables?
- He tingut la gran sort que m'han acompanyat 
i m'han donat suport. Això és molt important, 
perquè hem anat creant un imaginari particular. 
Vull que es recalqui que estic molt agraïda tant 
a l'Ajuntament com a la gent del poble, ja que 
quan hem intentat tirar endavant una iniciativa 
mai ningú s'hi ha posat en contra. Hem fet 
tallers de memòria, el parc de salut, els itineraris 
saludables, vam fer mediació en la problemàtica 
entre famílies, vam intentar posar ordre en el 
tema dels gossos i no vam poder solucionar un 

“Estic molt contenta de ser de Madremanya”

Hi ha dones valentes que transformen el coratge 
en un múscul i l'enforteixen  fent-lo servir. Una 
és la Júlia Castelló, ajudant de farmàcia en exce-
dència, activista des de molt jove, que ha sabut 
convertir la persistència en un motor de canvi i 
ha treballat per un poble que diu estimar amb 
l'ànima i més des que es va posar malalta i ha 
sentit l'escalf d'uns veïns que no l'han deixat 
marxar sola en un moment complicat com el que 
viu actualment i la va obligar a deixar les 
tasques a l'Ajuntament.

La Júlia explica que, tot i treballar fora del poble, 
mai va pensar marxar de Madremanya. Allà hi va 
néixer i, malgrat que l'ofici la va portar a Salt, a 
Girona o a Barcelona, sempre va tornar a la casa 
paterna, i avui viu davant per davant de la casa 
consistorial. Des de principis dels anys vuitanta, 
que es va implicar en la comissió de festes, fins 
al dia que per qüestions de salut va presentar la 
dimissió, no li ha mancat ni determinació ni em-
penta i ha treballat per intentar revertir una situa-
ció complicada. Una entusiasta que des de molt 
jove es va integrar en un grup que va intentar 
aturar la marxa contínua d'uns veïns que no 
trobaven futur al poble, que decidien anar a viure 
a indrets amb més bones comunicacions i més 
serveis, un malefici que va trencar aconseguint 
transformar Madremanya en un espai obert i 
atractiu en el qual s'hi han establert noves famí-
lies arribades dels pobles del voltant, de les 
comarques gironines i de les barcelonines, que 
han sabut transformar la depressió en entusias-
me i resurrecció. “Jo –assegura la Júlia– vaig 
entrar a l'Ajuntament el 2007, però des de l'any 80 o 
82 ja treballava amb la comissió de festes. El 2007, 
l'Albert –l'actual alcalde– em va preguntar si volia 

anar a la llista. Quatre anys abans havia dit que no a 
Convergència, que encapçalava Josep Enrich 
Almar, perquè creia que no era el moment ni 
tampoc volia que es fessin dos partits. En aquell 
moment creia que es podien dispersar les forces. 
Però quan l'Albert m'ho va proposar vaig creure que 
allò ajudaria a canviar un estat de coses que no 
anaven bé. Els companys de llista em van agradar i 
vaig decidir tirar endavant.”

- El 2007, quan us vau implicar a la llista munici-
pal, Madremanya anava de baixa i perdia pobla-
ció?
- Vam entrar al consistori i la primera cosa que 
vam fer va ser comprovar l'estat de comptes i 
dels deutes i després vam fer camí per intentar 
canviar el tarannà del poble. Volíem obrir l'Ajun-
tament a tothom; a mi em van fer responsable 
de Cultura, Sanitat, Benestar Social i Associa-
cions, i des d'aquesta plataforma vaig impulsar 
canvis tranquils, per exemple el de la festa de la 
gent gran, que es limitava a fer una missa i un 
dinar als Àngels, on es repetia el mateix menú: 
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altra qüestió que es presenta periòdicament, com 
és el fet que els cavalls travessin el poble i el 
deixin ple de defecacions. Jo sempre m'he sentit 
molt estimada per la gent de Madremanya, i això 
em dona molta força.
- Com ha evolucionat el poble en els darrers deu 
anys?
- Jo crec que ha canviat un setanta-cinc per 
cent, s'han trencat molts motllos i s'han refet 
moltes històries, s'ha restaurat des de la Creu de 
Millars fins a la Font Picant.  
- Les relacions entre Madremanya i Millars són 
bones?
- La gent de Millars és de Millars, però la veritat 
és que entre els dos veïnats hi ha molt bona 
relació i, ara per ara, tota aquella urbanització 
que es volia construir està aturada.
- Per què vau deixar de fer de regidora?
- Perquè la malaltia no en permetia fer la feina 
com calia. Per exemple, anava a reunions al 
Consell Comarcal i no recordava quins punts 
havien aprovat. He perdut una important part 
cognitiva, i encara que normalment sabia el que 
s'havia dit a la reunió, no sabia com expres-
sar-ho. És per això, que si per fer el que estava 
fent fins ara he de demanar ajuda i no puc 

treballar com treballava, que vaig decidir reti-
rar-me. Una malaltia com la meva que ja fa 
temps que m'ataca –el 2010 em van operar, el 
2014 em van fer la segona operació i ara m'hau-
rien de fer l'altra a les cervicals– és molt dura. 
Tinc sort que la gent que m'envolta l'accepta.
- Com li ha canviat la vida?
- El gran problema que tinc és que, tot i l'estat 
en què em trobo, encara no m'han donat la inva-
lidesa. Vaig anar a judici però m'ho van denegar. 
Ara estic de baixa i espero que m'ho allarguin 
un any més. No puc fer res però no em donen 
la invalidesa... Com s'explica això? Tinc sort del 
doctor Campos, que em tracta molt bé i, a part 
de fer de metge, em fa de psicòleg. El tracta-
ment és fort, dur, però ara les meves netes em 
donen nova vida. No les puc ajudar a vestir-se 
o a jugar, però amb elles tenim una extraor-
dinària complicitat. Deixar l'Ajuntament va ser 
una complicació, perquè allà tenia  un objectiu i 
em distreia; ara és més complicat. M'han fet tres 
homenatges i estic molt contenta de ser de Ma-
dremanya. El poble no m'ha fallat mai, i això que 
he viscut a Salt, a Girona, a Barcelona, però 
sempre he tornat.

entrants, arròs i vedella amb bolets. Estava espe-
cialment motivada per canviar aquell estat de 
coses i vam fer tots els possibles per dotar la 
gent gran de més recursos, vam muntar la 
tele-assistència, vam implementar la llei de 
dependència, vam buscar un espai per a l'assis-
tent social i sortides per al jovent.
- Complicades?
- Al principi sí, però va funcionar. Ens vam trobar 
que els nens eren molt petits, que no hi havia 
una franja de població de quaranta anys com hi 
ha ara, que calia atreure els joves, i vam impul-
sar tallers d'anglès que fèiem els dissabtes al 
matí per a nens i nenes, un gimnàs de manteni-
ment a la sala per a tot tipus d'edats, vam fer 
classes de ioga i fins i tot tallers de cuina, als 
quals hi van venir tres o quatre homes.
- El poble va remuntar?
- Crec que vam fer-ho bé, i l'aposta va donar 
fruits, perquè famílies de fora s'hi van establir i 
els nouvinguts es van anar implicant com uns 
madremanyencs més. Aquí no hi ha ni indústries 
ni comerços, però tenim l’avantatge que aquest 
és un indret tranquil, no massa allunyat de 
Girona ni de la costa, que va ser redescobert per 
gent de la ciutat. Els que van comprar les cases 
són persones amb un poder adquisitiu important, 
estan convençuts que han trobat el seu lloc per 
fer grans els fills, i a més, des de l'Ajuntament, 
vam fer tots els possibles per convertir Madre-
manya en un lloc per viure-hi plàcidament.
- Quins incentius els oferíeu?
- Es paguen els llibres de la mainada; als nou-
nats que s'empadronin al poble se'ls dona una 
gratificació de tres-cents euros i un regal, que 
abans era un ram de flors però avui normalment 
són bolquers; també se'ls ajuda a entrar a la 
guarderia a Monells, que era mancomunada; per 
Nadal a la gent gran els fem un lot, i al centre 
cívic hi hem obert una petita botiga.
- I s'integren amb normalitat?
- Potser hi ha una o dues famílies que no es 
deixen veure gaire, però aquest és un fenomen 

que passa a molts pobles. La majoria, sobretot 
si tenen mainada, han fet de Madremanya la 
seva llar. Per exemple, aquests dies de Nadal 
fem un joc que agrada a petits i grans: anar a 
buscar els tions a bosc. N'hi ha quatre per des-
cobrir, i el dia de Sant Esteve fem cagar el tió. 
Ho impulsa l'Associació de Gent Gran i l'Asso-
ciació de Dones. A més hi havia una altra asso-
ciació, que ara ha desaparegut, que es deia Arti-
manya, que organitzava taller de percussió per a 
la mainada. I ara, per Reis, vindrà la gran caval-
cada, en la qual hi participa tothom i venen 
molts nens dels pobles del voltant: de Millars, 
Sant Martí Vell, Juià, Púbol i la Pera.
- Feu molta feina. Heu tingut suport de les insti-
tucions supramumicipals com ara la Diputació i 
el Consell Comarcal?
- L'Ajuntament selecciona molt i es mou per 
trobar diners. Vam impulsar la Fira de les Llegen-
des, la trobada de puntaires... Les associacions 
han funcionat molt bé i la gent s'hi està impli-
cant moltíssim, això és el que fa funcionar el 
poble. Per exemple, amb les Llegendes, convi-
dem el visitant a conèixer les nostres tradicions, 
fem tallers artesanals, xerrades i presentacions 
de llibres, emplenem el cap de setmana amb tot 
tipus d'activitats.
-Podríem dir que Madremanya exerceix com la 
capitalitat dels pobles del voltant?
- Jo no diria tant, però el que veig és que molts 
pobles ens diuen que fem moltes coses.
- I vostè n'ha sigut una de les responsables?
- He tingut la gran sort que m'han acompanyat 
i m'han donat suport. Això és molt important, 
perquè hem anat creant un imaginari particular. 
Vull que es recalqui que estic molt agraïda tant 
a l'Ajuntament com a la gent del poble, ja que 
quan hem intentat tirar endavant una iniciativa 
mai ningú s'hi ha posat en contra. Hem fet 
tallers de memòria, el parc de salut, els itineraris 
saludables, vam fer mediació en la problemàtica 
entre famílies, vam intentar posar ordre en el 
tema dels gossos i no vam poder solucionar un 

“Estic molt contenta de ser de Madremanya”

Hi ha dones valentes que transformen el coratge 
en un múscul i l'enforteixen  fent-lo servir. Una 
és la Júlia Castelló, ajudant de farmàcia en exce-
dència, activista des de molt jove, que ha sabut 
convertir la persistència en un motor de canvi i 
ha treballat per un poble que diu estimar amb 
l'ànima i més des que es va posar malalta i ha 
sentit l'escalf d'uns veïns que no l'han deixat 
marxar sola en un moment complicat com el que 
viu actualment i la va obligar a deixar les 
tasques a l'Ajuntament.

La Júlia explica que, tot i treballar fora del poble, 
mai va pensar marxar de Madremanya. Allà hi va 
néixer i, malgrat que l'ofici la va portar a Salt, a 
Girona o a Barcelona, sempre va tornar a la casa 
paterna, i avui viu davant per davant de la casa 
consistorial. Des de principis dels anys vuitanta, 
que es va implicar en la comissió de festes, fins 
al dia que per qüestions de salut va presentar la 
dimissió, no li ha mancat ni determinació ni em-
penta i ha treballat per intentar revertir una situa-
ció complicada. Una entusiasta que des de molt 
jove es va integrar en un grup que va intentar 
aturar la marxa contínua d'uns veïns que no 
trobaven futur al poble, que decidien anar a viure 
a indrets amb més bones comunicacions i més 
serveis, un malefici que va trencar aconseguint 
transformar Madremanya en un espai obert i 
atractiu en el qual s'hi han establert noves famí-
lies arribades dels pobles del voltant, de les 
comarques gironines i de les barcelonines, que 
han sabut transformar la depressió en entusias-
me i resurrecció. “Jo –assegura la Júlia– vaig 
entrar a l'Ajuntament el 2007, però des de l'any 80 o 
82 ja treballava amb la comissió de festes. El 2007, 
l'Albert –l'actual alcalde– em va preguntar si volia 

anar a la llista. Quatre anys abans havia dit que no a 
Convergència, que encapçalava Josep Enrich 
Almar, perquè creia que no era el moment ni 
tampoc volia que es fessin dos partits. En aquell 
moment creia que es podien dispersar les forces. 
Però quan l'Albert m'ho va proposar vaig creure que 
allò ajudaria a canviar un estat de coses que no 
anaven bé. Els companys de llista em van agradar i 
vaig decidir tirar endavant.”

- El 2007, quan us vau implicar a la llista munici-
pal, Madremanya anava de baixa i perdia pobla-
ció?
- Vam entrar al consistori i la primera cosa que 
vam fer va ser comprovar l'estat de comptes i 
dels deutes i després vam fer camí per intentar 
canviar el tarannà del poble. Volíem obrir l'Ajun-
tament a tothom; a mi em van fer responsable 
de Cultura, Sanitat, Benestar Social i Associa-
cions, i des d'aquesta plataforma vaig impulsar 
canvis tranquils, per exemple el de la festa de la 
gent gran, que es limitava a fer una missa i un 
dinar als Àngels, on es repetia el mateix menú: 
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A LA JÚLIA

T’hauràs preguntat què hi fem
avui aquí tanta gent!
Doncs hi som perquè volem
mostrar el nostre agraïment

pels anys que ens has dedicat
des d’aquest Ajuntament,
que a tothom has escoltat
i has procurat fer content.

Si ara la salut et frena
i aquest cicle has acabat,
perquè has fet tan bona feina,
recupera’t aviat.

Ara amb més tranquil·litat
pots anar fent la teva vida,
la família i els amics,
i les trobades de cada dia.

Perquè et tenim com a amiga,
del més petit al més gran,
tinguis ànims i carinyo
per anar tirant endavant.

I com et necessitem
i et volem al nostre costat,
aquest homenatge et fem
amb tot el poble convidat.

Que la gent de Madremanya
volem dir-te amb emoció
que som una gran família
i et tenim molta estimació.

Montserrat Anglada Cabré

Madremanya, 18 de febrer de 2017
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nava la seguretat dels vianants. També els hem 
sol·licitat que quan s’executi l’obra global es 
tingui en compte la necessitat d’un carril per a 
vianants o de serveis al llarg de tot el recorregut, 
tal com s’ha fet en altres municipis.

DEIXALLERIA I PUNTS DE RECOLLIDA

Aquest any s’han ressituat el punts de recollida 
de Vilers i Mas Torrent, se n’ha afegit un punt 
nou a Bevià, i a tots, juntament amb els del mas 
Ripoll, s’han condicionat els espais amb uns  
tancaments de fusta  a tot el volt, que donen 
una imatge molt més endreçada i segura, sobre-
tot en moments de forts vents, que provocaven 
que alguns contenidors anessin a parar al bell 
mig de la carretera. També s’ha traslladat el punt 
del Quintar a la minideixalleria. En un primer 
moment havíem pensat de no posar-hi els de 
reciclatge, però a petició d’alguns veïns ho vam 
reconsiderar i els hi hem deixat.

Aquest any hem tingut problemes amb el targeter 
de la minideixalleria. Degut als anys que té 
aquest sistema, ja no es podia reparar i ni tan 
sols fer targetes noves. Al final s’ha optat per 
canviar tot el sistema i totes les targetes (qui 
encara no tingui la nova pot passar-la a recollir a 
l’ajuntament). Aquests treballs han tingut un cost 
de 2.834 euros. És molt important tenir més cura 

en l’abocament dels residus, cal posar cada 
deixalla al contenidor que li correspon. En cas 
contrari, ens ho compten com a “IMPROPIS” i en 
realitat és com si no féssim reciclatge o, més ben 
dit, com si ho aboquéssim tot a rebuig (els con-
tenidors verds de tota la vida).

Aquesta minideixalleria és per als veïns particu-
lars de Madremanya, no la pot utilitzar CAP 
INDUSTRIAL (PALETES, LAMPISTES, JARDI-
NERS, FUSTERS…). Aquests ja tenen els seus 
canals de recollida. Tampoc la poden fer servir 
els veïns d’altres municipis. Si veieu algú en 
aquesta situació només cal fer una foto del 
cotxe amb la matrícula i l’envieu a l’ajuntament. 
Nosaltres ho gestionarem. No és lògic que 
paguem entre tots la gestió de residus que no 
ens toquen.

Els contenidors de vidre, restes vegetals i cartró 
són els que menys IMPROPIS reben, els que 
utilitzem millor. El contenidor d’envasos de plàs-
tic és el que més IMPROPIS rep (mànegues, 
joguets de plàstic, testos de plàstic..., que han 
d’anar al contenidor de voluminosos). Per ajudar 
a fer la classificació, posarem un cartell informa-
tiu a la caseta amb els residus més corrents. 
També hi ha una pàgina web de la Generalitat 
que és molt intuïtiva i ajuda aclarir on va cada 
residu. https://www.residuonvas.cat

actual, millorant consums i il·luminació. En el 
nostre cas també aprofitem per reubicar punts 
lluminosos i afegir-ne d'altres quan és necessari. 
En aquests moments ja tenim gran part del nucli 
antic finalitzat. Aquest any hem arribat a l’altura 
de can Romescu. En aquest moment les admi-
nistracions supramunicipals han reduït molt les 
subvencions en aquest tipus d’actuacions, però 
nosaltres seguirem amb el projecte encara que 
sigui allargant els terminis.

CAMINS MUNICIPALS I CARRETERA DE
LA DIPUTACIÓ

La Generalitat de Catalunya ha tret una subven-
ció per a la pavimentació de camins. L’adjudica-
ció d’aquesta subvenció vindrà baremada segons 
el tipus de camins escollits. L'Ajuntament de Ma-
dremanya hem presentat una memòria valorada 
per a aquest any 2018 en què volem arribar al 
màxim de puntuació possible. Calculem que la 
subvenció podria arribar a uns 50.000 euros. 
Hem proposat 3 actuacions, prioritzant els 
camins on, sempre que plou amb intensitat, hi 
hem d’actuar d’emergència, amb els costos que 
això comporta. Els camins escollits són aquests:

- El Mas Torrent. Part del camí que va cap a 
Sant Sadurní fins a l’altura de les cases.
- Millars. Part del camí que va a Corçà fins a 

l’altura de cal Carreter.
- Mas Ripoll. Part del camí que va cap a Mont-
negre fins a l’altura del dipòsit d’aigua.

Tots tres camins sumen una llargada de 900 
metres i seran, un cop pavimentats, d’una am-
plada mitjana de 3,40 m. Els treballs comporta-
ran una anivellació amb suc base i després un 
paviment de mescla bituminosa contínua en 
calent amb una compactació del 98%.

Aquest any s’ha fet un repàs de cunetes i des-
guassos al camí de can Mateu i part del camí 
vell dels Àngels a l’altura de Vilers. Ha millorat 
molt el trànsit en aquests talls. L’ADF va repas-
sar el camí que va de can Calvo fins a la carena 
seguint el camí vell de Corçà.

D’altra banda, hem sol·licitat a la Diputació que 
amb la millora de la carretera cap a Monells s’in-
tegri una solució definitiva a l’entrada de Madre-
manya. És un punt on convergeix la connexió de 
quatre municipis i dues entrades a veïnat, que 
cada dia l’han de travessar més de quinze infants 
i gent gran, agreujat tot plegat amb un canvi de 
rasant i les velocitats amb què la majoria de 
cotxes hi passen. Al llarg d’aquesta demanda 
reiterada hi va haver una proposta de semàfors 
de la Diputació que no vam veure amb bons ulls 
per l’entorn en què ens trobem i que no solucio-

OBRES VÀRIES

CEMENTIRI

Ja fa més de set anys que es va inaugurar el 
nou cementiri, i ara les fustes de tota la porxada 
ja necessitaven un manteniment per allargar la 
seva durabilitat. S’ha dut a terme un sanejament 
i s'ha aplicat una capa protectora de pintura a 
tota la fusteria. Al mateix temps hem aprofitat 
per  pintar les parets remolinades de les sales i 
el lavabo. Els colors triats són molt neutres, per 
tal que tot el conjunt segueixi l'harmonia inicial. 
El cost total de l’actuació puja a 5.331€.

SUBVENCIÓ SALES DEL CIR

La Diputació de Girona ens ha concedit una sub-
venció directa de 49.086 euros, amb un pressu-
post de 54.540 euros, quantitat subvencionada 
que equival al 90% del cost total. Amb aquests 
diners tirarem endavant les propostes que varen 
sorgir en el pla de participació ciutadana enfocat 
a com volíem les sales del CIR. La sala es divi-
deix en dues parts, una de més petita preparada 
per a sala de lectura, aprenentatge, biblioteca, 
ordinador, etc., amb tot el mobiliari necessari; i 
l’altra sala, el doble de gran, estarà destinada a 

activitats de més gran format, com és la gimnàs-
tica, presentacions, trobades de gent. En aques-
ta sala l'actuació se centrarà, bàsicament, a 
posar-hi cadires i taules.

El mur que dividirà les dues sales serà corredís, 
per si ocasionalment es necessita l’espai com-
plet. També equiparem totes les vidrieres amb 
cortinatges, per facilitar les activitats a l’interior. 
Està previst que aquest hivern s'acabin tots 
aquests treballs.

CENTRE INTERGENERACIONAL RURAL
2A FASE

Aquest estiu tota la mainada ja va gaudir del nou 
espai lúdic que tenim al poble. Aquesta obra 
prové del Pla d’Obres i Serveis de la Diputació 
de Girona de l’any 2015. El finançament atorgat 
és de 70.000 euros. Una vegada finalitzada i 
entregada l’obra, calculem que haurem de 
posar-hi uns 10.000 euros de recursos propis. 

S’han fet les actuacions que varen sorgir en el 
pla de participació de l’any 2015. Durant la rea-
lització de l’obra s’hi han incorporat millores en 
la il·luminació, en el reg, la tanca dels jocs infan-
tils, el trasllat dels contenidors de deixalles i la 
tela contra el creixement de les herbes a tota la 
superfície. Hi ha alguns arbres que no han arrelat 
bé, però tenim el compromís de l’empresa que, 
quan arribi el bon temps per trasplantar, ens els 
substituirà.

IL·LUMINACIÓ

Seguim amb les accions del Pla d’energia soste-
nible 2012-2020. Una de les accions és canviar 
les lluminàries adequant-les a la normativa 
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ajuntaments del Ter-Gavarres per fomentar el 
consum de productes de proximitat, fer passes 
endavant cap a les produccions ecològiques, i 
dinamitzar el turisme sostenible, actiu culturalment 
i amb les descobertes de natura, respectuós amb 
el medi i amb ganes de conèixer el ric patrimoni 
cultural i humà que amaga el Ter-Gavarres.

ESTRENEM WEB DEL TER-GAVARRES

El Pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament 
econòmic i l'ocupació del Ter-Gavarres 
2013-2020 dona un nou fruit dins el seu Pla 
d'acció per la diversificació econòmica, amb la 
creació d'un web on presentar aquesta nova 
marca territorial i ser punt de referència de les 
activitats i possibilitats d'oci, restauració, allotja-
ment, productors locals, rutes i molt més. L'ob-
jectiu del web, així com del Pla d'acció per a la 
diversificació econòmica del Ter-Gavarres, és 
afavorir i incentivar el desenvolupament econòmic 
per a la creació de noves iniciatives empresarials 
i nous llocs de treball en el territori. Us convidem 
a visitar el nou web i dir-nos què us sembla i 

com el podem millorar: http://tergavarres.cat

PROJECTE INTEGRALS 2017

El projecte Integrals 2017, que portarà a terme 
la Fundació Privada Gentis, té l'objectiu de millo-
rar l’ocupabilitat dels joves d’entre 16 i 29 anys, 
beneficiaris de la Garantia Juvenil i inscrits/es al 
SOC. El tècnic orientador del programa donarà 
cobertura al jovent del territori Ter-Gavarres. En 
el marc del programa es facilitarà coneixement 
de l’entorn productiu i empresarial proper amb 
visites a empreses i accions d’intermediació 
laboral al llarg del projecte. Es preveu incloure al 
programa una formació tecnicoprofessional en 
l’àmbit de l’atenció al client i la logística, per tal 
que els joves participants puguin disposar de 
més oportunitats i facilitar la seva incorporació 
laboral.

Les persones interessades a participar en el pro-
jecte poden trucar al 972492567 o bé anar al 
Centre de Promoció Econòmica i Desenvolupa-
ment Local de Celrà, situat al carrer Bòbiles, 9.

ACTIVITATS DEL TER-GAVARRES

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
COL·LECTIU SOLAR

El dijous 30 de novembre es va presentar el pro-
jecte de sobirania energètica Col·lectiu Solar 
Ter-Gavarres, un projecte per instal·lar plaques 
solars a 500 habitatges, llars i empreses del 
territori. Unes 130 persones van poder rebre de 
primera mà, a l'Ateneu de Celrà, les explicacions 
i els detalls dels organitzadors del projecte. A 
l'acte es va poder conèixer l'experiència de dos 
propietaris que ja han apostat per l'energia solar 
i que van respondre a totes les preguntes que 
l'audiència els va fer.

El Col·lectiu Solar és un moviment social creat 
per promoure l'alliberació de l'energia i fer reali-
tat la sobirania energètica amb l'objectiu d'abara-
tir costos. Consisteix en aglutinar un nombre 
determinat de particulars per comprar les seves 
instal·lacions solars en una única comanda, amb 
la qual cosa s'aconsegueix un estalvi de fins al 
40% del cost de la instal·lació i amb una amor-
tització de la inversió prevista en 4-6 anys.

El Ter-Gavarres és l’espai geogràfic que compre-
nen els municipis de Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, 
Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Juià, 
Madremanya, Sant Martí Vell i Viladasens, i per a 
aquest projecte s’ha convidat també els veïns de 
Medinyà, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

MICROECOREGIÓ TER GAVARRES

El projecte MicroEcoRegió Ter Gavarres té per 
finalitat impulsar el producte local i ecològic i la 
cadena de valor implicant producció, comerç, 
turisme i serveis. Es tracta d’una iniciativa local 
d’economia de cicle curt que vol apropar i cana-

litzar sinergies entre els productors primaris (pa-
gesos, propietaris de sòl agrícola, ramaders, 
etc.), els distribuïdors, i els punts finals de venda 
(bars, restaurants, botigues alimentàries, etc.). La 
creació de la MicroEcoRegió Ter Gavarres també 
permetrà crear productes ecològics i km 0 amb 
una marca i distintius propis del Ter-Gavarres, 
incrementar la sobirania alimentària de la regió i 
generar ocupació vinculada al sector a partir de 
la recuperació d’espais de conreu en desús i del 
foment de la creació de cooperatives o petites 
empreses que transformin productes. La Micro-
EcoRegió Ter Gavarres és una iniciativa per la 
dinamització econòmica del territori d’EcoRegió 
SL i l’agrupació de municipis Ter-Gavarres.

JORNADA DE NETWORKING
DEL TER-GAVARRES

El celler Eccocivi de Sant Martí Vell va acollir la 
Jornada de Networking del Ter-Gavarres. Ens 
vam reunir amb productors i elaboradors agroali-
mentaris, allotjaments rurals i restaurants, així 
com amb altres agents del territori, per 
coneixe’ns més i millor, crear noves oportunitats 
i treballar plegats per fer créixer el nostre territori. 
Amb aquestes trobades volem seguir creant 
sinergies entre els diferents establiments i els 
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sa de nou. Vivim moments trepidants i agitats, 
però no ens venceran. Protegim l’urna. Vigilem 
les entrades principals del poble fins a les quatre 
de la tarda. A les sis recomanen tancar la mesa 
electoral. Tot i això a la plaça ens hi quedem 
alguns veïns. Arriba gent que vol votar. Els rediri-
gim a l’església de Juià: es tracta de la seu elec-
toral més propera que encara no ha tancat.

Cap a dos quarts de nou es fa el recompte de 
vots. La plaça es torna a omplir. Tots estem molt 
cansats però satisfets d’haver salvat l’urna i uns 
quants vots. A Madremanya ha guanyat la 
DEMOCRÀCIA.

Veïns i veïnes del poble

Alguns fan foc i couen carn a la brasa, d’altres 
s’encarreguen de fer cafès i entre tots fem que 
l’estona sigui agradable i passi més ràpidament. 
Tots estem impacients per l’arribada de l’urna i 
dels nostres representants.

Toquen les campanes i amb màxima discreció 
els tres representants de la mesa entren a l’ajun-
tament acompanyats del coordinador. Al cap 
d’una estona arriba l’urna escortada per aplaudi-
ments.

A les nou del matí ja podem votar. Ens sentim 
alliberats de la incertesa i emocionats de poder 
exercir el vot. La gent comença a votar i a dos 
quarts de deu falla el sistema informàtic. Com 
que la gent té por de no poder votar, la plaça 
s’omple. Surten els primers votants i la gent que 
som a la plaça els aplaudim. Finalment, el siste-
ma informàtic no es pot arreglar i la cua s’allarga 
cada vegada més, però no defallim.

Arriben els Mossos, hi ha certa tensió. No sabem 
què passarà.

El coordinador ens informa que es canvia el 
sistema de vot. El vot serà manual. Per conside-
ració i respecte voten primer les persones més 
grans del poble sota una allau d’aplaudiments. 
Un moment molt emotiu que remou emocions 
del nostre passat històric.

Cap a la una comença la música. La jornada 
electoral coincideix amb la Festa de la German-
dat. La música uneix l’esperit de la Germandat 
amb els anhels de llibertat, i el punteig de les 
sardanes marca el ritme dels nostres cors. 
Angoixa i alegria s’alternen. Grans i petits fan i 
desfan la sardana.

Al llarg del matí corre la veu que es reparteixen 
garrotades i que es tanquen col·legis electorals. 
Les imatges són punyents i el sotrac ens trasbal-

EMOCIONS DE L’1-O

S’acosta l’1 d’octubre i Madremanya té ganes de 
poder votar. Com a gran família que som, fem 
honor a la cohesió social i comencem a actuar.

El boca-orella és el de les noves tecnologies. El 
grup de Whatsapp “Vida Madremanyenca” ens 
ajuda per trobar-nos i sobretot per mantenir la 
calma, donar-nos suport i animar-nos.

Ben aviat, ens organitzem i ens concentrem a la 
plaça. Ens sentim commoguts, regirats, alterats 
per les darreres notícies que corren, i decidim 
penjar una pancarta sota el lema “Mai caminareu 
sols, Madremanya amb els seus representants”. 
Aquestes accions són les primeres mostres de 
solidaritat i impotència davant de la por que sen-
timper l’amenaça del govern espanyol. El poble 
es concentra en diverses ocasions. L’alcalde i 
regidors hi són presents. El nostre representant 
municipal ens calma els nervis i ens assegura 
que votarem. Gràcies als ànims, la sensació de 
tots nosaltres és d’alleujament i força per tirar 
endavant. Abans de l’1-O decidim iniciar una 
xarxa per protegir la seu electoral del poble per 
tal de vetllar-la. Uns quants veïns creem una “as-
sociació lúdica cultural” i ens quedem a dormir a 
l’ajuntament el divendres i el dissabte a la nit. 
Aconseguim una llista de torns per tal de no des-
emparar l’ajuntament. Es tracta que sempre hi 
hagi algú. Al llarg de tot el dia ens entretenim 
amb jocs de taula, cartes, temes de reflexió i 
debat. Una jornada amb emocions ben contradic-
tòries, d’eufòria, por, alegria... Tot plegat, molt 
intens i compartit per totes les generacions.

A les cinc del matí del dia 1-O comencen a arri-
bar els més matiners. Serà un dia llarg! Fa molt 
fred, ens abriguem amb mantes, jerseis, bufan-
des..., però cal preparar un bon esmorzar calent. 
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poder votar. Com a gran família que som, fem 
honor a la cohesió social i comencem a actuar.

El boca-orella és el de les noves tecnologies. El 
grup de Whatsapp “Vida Madremanyenca” ens 
ajuda per trobar-nos i sobretot per mantenir la 
calma, donar-nos suport i animar-nos.

Ben aviat, ens organitzem i ens concentrem a la 
plaça. Ens sentim commoguts, regirats, alterats 
per les darreres notícies que corren, i decidim 
penjar una pancarta sota el lema “Mai caminareu 
sols, Madremanya amb els seus representants”. 
Aquestes accions són les primeres mostres de 
solidaritat i impotència davant de la por que sen-
timper l’amenaça del govern espanyol. El poble 
es concentra en diverses ocasions. L’alcalde i 
regidors hi són presents. El nostre representant 
municipal ens calma els nervis i ens assegura 
que votarem. Gràcies als ànims, la sensació de 
tots nosaltres és d’alleujament i força per tirar 
endavant. Abans de l’1-O decidim iniciar una 
xarxa per protegir la seu electoral del poble per 
tal de vetllar-la. Uns quants veïns creem una “as-
sociació lúdica cultural” i ens quedem a dormir a 
l’ajuntament el divendres i el dissabte a la nit. 
Aconseguim una llista de torns per tal de no des-
emparar l’ajuntament. Es tracta que sempre hi 
hagi algú. Al llarg de tot el dia ens entretenim 
amb jocs de taula, cartes, temes de reflexió i 
debat. Una jornada amb emocions ben contradic-
tòries, d’eufòria, por, alegria... Tot plegat, molt 
intens i compartit per totes les generacions.

A les cinc del matí del dia 1-O comencen a arri-
bar els més matiners. Serà un dia llarg! Fa molt 
fred, ens abriguem amb mantes, jerseis, bufan-
des..., però cal preparar un bon esmorzar calent. 
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sa de nou. Vivim moments trepidants i agitats, 
però no ens venceran. Protegim l’urna. Vigilem 
les entrades principals del poble fins a les quatre 
de la tarda. A les sis recomanen tancar la mesa 
electoral. Tot i això a la plaça ens hi quedem 
alguns veïns. Arriba gent que vol votar. Els rediri-
gim a l’església de Juià: es tracta de la seu elec-
toral més propera que encara no ha tancat.

Cap a dos quarts de nou es fa el recompte de 
vots. La plaça es torna a omplir. Tots estem molt 
cansats però satisfets d’haver salvat l’urna i uns 
quants vots. A Madremanya ha guanyat la 
DEMOCRÀCIA.

Veïns i veïnes del poble

Alguns fan foc i couen carn a la brasa, d’altres 
s’encarreguen de fer cafès i entre tots fem que 
l’estona sigui agradable i passi més ràpidament. 
Tots estem impacients per l’arribada de l’urna i 
dels nostres representants.

Toquen les campanes i amb màxima discreció 
els tres representants de la mesa entren a l’ajun-
tament acompanyats del coordinador. Al cap 
d’una estona arriba l’urna escortada per aplaudi-
ments.

A les nou del matí ja podem votar. Ens sentim 
alliberats de la incertesa i emocionats de poder 
exercir el vot. La gent comença a votar i a dos 
quarts de deu falla el sistema informàtic. Com 
que la gent té por de no poder votar, la plaça 
s’omple. Surten els primers votants i la gent que 
som a la plaça els aplaudim. Finalment, el siste-
ma informàtic no es pot arreglar i la cua s’allarga 
cada vegada més, però no defallim.

Arriben els Mossos, hi ha certa tensió. No sabem 
què passarà.

El coordinador ens informa que es canvia el 
sistema de vot. El vot serà manual. Per conside-
ració i respecte voten primer les persones més 
grans del poble sota una allau d’aplaudiments. 
Un moment molt emotiu que remou emocions 
del nostre passat històric.

Cap a la una comença la música. La jornada 
electoral coincideix amb la Festa de la German-
dat. La música uneix l’esperit de la Germandat 
amb els anhels de llibertat, i el punteig de les 
sardanes marca el ritme dels nostres cors. 
Angoixa i alegria s’alternen. Grans i petits fan i 
desfan la sardana.

Al llarg del matí corre la veu que es reparteixen 
garrotades i que es tanquen col·legis electorals. 
Les imatges són punyents i el sotrac ens trasbal-

S’acosta l’1 d’octubre i Madremanya té ganes de 
poder votar. Com a gran família que som, fem 
honor a la cohesió social i comencem a actuar.

El boca-orella és el de les noves tecnologies. El 
grup de Whatsapp “Vida Madremanyenca” ens 
ajuda per trobar-nos i sobretot per mantenir la 
calma, donar-nos suport i animar-nos.

Ben aviat, ens organitzem i ens concentrem a la 
plaça. Ens sentim commoguts, regirats, alterats 
per les darreres notícies que corren, i decidim 
penjar una pancarta sota el lema “Mai caminareu 
sols, Madremanya amb els seus representants”. 
Aquestes accions són les primeres mostres de 
solidaritat i impotència davant de la por que sen-
timper l’amenaça del govern espanyol. El poble 
es concentra en diverses ocasions. L’alcalde i 
regidors hi són presents. El nostre representant 
municipal ens calma els nervis i ens assegura 
que votarem. Gràcies als ànims, la sensació de 
tots nosaltres és d’alleujament i força per tirar 
endavant. Abans de l’1-O decidim iniciar una 
xarxa per protegir la seu electoral del poble per 
tal de vetllar-la. Uns quants veïns creem una “as-
sociació lúdica cultural” i ens quedem a dormir a 
l’ajuntament el divendres i el dissabte a la nit. 
Aconseguim una llista de torns per tal de no des-
emparar l’ajuntament. Es tracta que sempre hi 
hagi algú. Al llarg de tot el dia ens entretenim 
amb jocs de taula, cartes, temes de reflexió i 
debat. Una jornada amb emocions ben contradic-
tòries, d’eufòria, por, alegria... Tot plegat, molt 
intens i compartit per totes les generacions.

A les cinc del matí del dia 1-O comencen a arri-
bar els més matiners. Serà un dia llarg! Fa molt 
fred, ens abriguem amb mantes, jerseis, bufan-
des..., però cal preparar un bon esmorzar calent. 
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van iniciar la votació. “A les 7:59 la plana no fun-
cionava –remarcava Mikhaïl– però a les 8 i dos 
minuts va començar a anar bé. Vam poder 
entrar, registrar-nos. Amb el sistema informàtic 
operatiu van votar deu persones, després ens 
van tancar l'accés. Allò va fer que es busquessin 
solucions d'urgència. La cua davant l'urna es va 
anar fent llarga, amb els veïns impressionats per 
la dignitat de les persones grans, que havien fet 
un esforç molt important per sortir de casa i van 
esperar estoicament que els toqués el torn. Quan 
ens van tallar l’adreça inicial van arribar llistes 
amb altres adreces ip, però com que no havien 
donat una nova contrasenya es van trobar que 
podíem accedir a la plataforma però no operar. 
Després de dues hores aturats van decidir fer-ho 
amb el cens tradicional. La gent d'edat es va 
esperar, fins i tot van fer torns per asseure's a 
les cadires i descansar.”

Aquell primer d'octubre també era la festa petita 
de Madremanya; a la plaça hi havia sardanes, 
molts visitants i fins i tot els músics de la cobla 
van preguntar si podien votar. “Nosaltres els vam 
contestar –assegurava Mikhaïl– que no ho podia 
fer ningú que no estigués en el cens. Tothom 
estava molt motivat i a partir d'aquell moment tot 
es va disparar. En una hora van votar 100 perso-
nes. Quan acabaven de fer-ho, molts avis, amb 
ulls plorosos, ens donaven la mà i ens donaven 
les gràcies perquè havien esperat aquest dia feia 
anys i anys.” A dos quarts de tres ja havien arri-
bat els vídeos de la Tallada, de Girona i d'Aigua-
viva, havien votat 135 persones, i en plena 
guerra cibernètica des de Forocoches seguien 
intentant rebentar la votació, però tot va funcio-
nar amb normalitat fins que va arribar una parella 
dels Mossos que en veure que hi havia molta 
gent, van marxar.”

Els membres de la mesa van fer una pausa per 
dinar. Es va viure una certa paranoia filla de la 
sobreinformació. Alguns assenyalaven que hi 

havia membres de la secreta, altres tenien por 
que vinguessin els cossos de seguretat espan-
yols i s'emportessin l'urna, i és per això que 
mentre menjaven en van posar una de falsa 
plena de paperetes amb missatges fotetes i 
divertits, un ordinador que no servia, van deixar 
les portes del col·legi obertes, esperant que arri-
bés la Guàrdia Civil i s'ho emportés.

Acabat l'àpat, van tornar a posar l'urna de veri-
tat. A les 6 van tornar els Mossos i van arribar 
notícies que els policies espanyols s'apropaven. 
Es parlava del que havia passat a la Tallada i 
Aiguaviva, com se'ls havia anat l'olla, però van 
perdre la por i el cert és que a la tarda a la 
plaça hi havia 200 persones.

En Vladímir va decidir que aquella era una diada 
que no podia perdre's i va integrar-se a la mesa, 
va viure moments de tensió quan el van informar 
que els armats eren a la Bisbal i a Corçà, i, 
davant del perill i intentant protegir l'urna, a les 
sis de la tarda van tancar la votació. A les vuit 
van fer el recompte en una casa particular. Des-
prés, a la plaça, van fer públic el resultat: de les 
190 persones amb dret a vot, el van exercir 159, 
un no, quatre nuls i la resta sís. La jornada es 
va acabar. Tothom aplaudia, estava content. 
Quan en Vladímir va arribar a casa, les seves 
filles el van felicitar: “Que guai, papa. Molt bé, 
papa.” Ell assegura que tremolava d'emoció. 
Cansats, sense esma, però contents amb la feina 
feta, els membres de la mesa van fer autocrítica: 
“El nostre error –asseguraven– va ser creure que 
la policia i la Guàrdia Civil eren persones civilit-
zades. Nosaltres teníem un tutorial sobre què 
havíem de fer en cas que vinguessin els armats. 
Demanar això, allò. Identificar-nos, aixecar acta, 
o sigui fer allò que marca la llei. Anàvem amb el 
ciri a la mà. La policia i la Guàrdia Civil es van 
passar la llei pel forro, van venir amb mentalitat 
de conqueridor.”

l'urna i portar-la a l'ajuntament. Va ser un 
moment emocionant. No coneixia els integrants 
de les meses, però quan vam arribar hi hagué 
crits i aplaudiments, un moment únic.”

En Vladímir, que el dia abans estava ingressat a 
l'hospital amb un atac de pedra, revela que la 
citació li va arribar el dissabte a les 10 del 
vespre perquè l'havien deixada en una bústia 
equivocada. Era suplent segon. Inicialment va 
pensar que no hi aniria, no es trovaba gaire bé, 
però finalment va decidir tirar endavant i es va 
trobar amb dos titulars de la mesa, el coordina-
dor del poble i el representant de l'administració.

Un dels titulars, en Mikhaïl, assegura que el dijous 
al vespre van fer una reunió a través del grup de 
WathsApp implicat en tots aquests temes, esco-
les obertes, etcètera. Van decidir que vetllarien 
l'escola divendres i dissabte i van presentar una 
instància a l'Ajuntament per fer una marató lúdica 
i cultural fins al diumenge al matí. Els Mossos van 
anar-hi dues vegades, van demanar pels respon-
sables, no els van trobar, van aixecar acta i van 
marxar. El dissabte, a les 8 del vespre, els acti-
vistes es van tornar a trobar i algú va assenyalar 
que el més probable és que hi hagués problemes 
amb internet. Era evident que tancarien la con-
nexió de l'ajuntament i calia assegurar la con-
nexió. Les empreses estaven implicades. A 
Madremanya hi ha tres proveïdors, però en vam 
escollir un de petit perquè tenia menys possibili-
tats de ser intervingut. El responsable estava al 
cas de tot plegat i va fer un by-pass perquè la 
connexió sortís a traves de Suïssa i no del seu 
node. Tot el poble els va ajudar. A la nit, i pre-
veient que hauríem de triar entre diferents 
opcions, vam buscar veïns que estiguessin a prop 
del col·legi electoral, que tinguessin bona con-
nexió, i vam tirar cables pels teulats.

L'1 d'octubre, la gent va començar a arribar a 
les cinc del matí. Es va constituir la mesa i es 

L'URNA, EN IURI, EN VLADÍMIR I EN MIKHAÏL I UN REFERÈNDUM

Els podríem batejar com Iuri, Vladímir i Mikhaïl, 
o sigui tres noms russos per demostrar la teoria 
de la ministra de Defensa Dolores de Cospedal 
que va assegurar que la meitat dels turistes 
d'aquell país que arriben a Catalunya són espies 
que deleixen per revertir l'ordre constitucional, 
però el cert és que eren veïns del Gironès amb 
noms i cognoms del nostre país que van decidir 
que era el moment de fer un petit pas per 
avançar la utopia republicana.

“Al mes de juliol –assegurava el suposat Iuri– tot 
s'estava movent. Algú em va preguntar si m'inte-
ressaria fer de coordinador municipal i no vaig 
dubtar. La proposta va quedar morta fins que 
dos mesos després em va trucar una persona de 
Girona i vam quedar per trobar-nos en un local 
cèntric, però indeterminat, on es van reunir totes 
les persones que ens havíem implicat a les 
comarques gironines. Allà ens van explicar quina 
seria la dinàmica de l'actuació. Es tractava d'or-
ganitzar-nos per comarques i a cada comarca hi 
hauria un contacte. En el meu cas, la del 
Gironès, es va dividir en dues parts i a mi em 
va tocar una noia que al cap d'un parell de 
setmanes em va trucar per quedar a la capital. 
La primera vegada em va donar les actes del 
recompte de vots i instruccions sobre el que 
calia fer després de la votació. Jo estava molt 
preocupat pel cens i ella em deia “Tranquil, ja 
arribarà”. Me'l va donar tres o quatre dies abans 
del primer d'octubre i em va deixar clar que hi 
havia una altra informació, important, que arriba-
ria més tard.

Semblava una historieta de Mortadel·lo i Filemó. 
Tot era molt clandestí, les ordres, poques però 
justes, i molta gent implicada. Finalment vam 
quedar davant la Creu Roja. Jo pensava que la 

cita era a l'interior del local. Vaig entrar i vaig dir 
al guarda que venia a buscar allò. Em va mirar 
una mica estranyat. No sabia de què anava. El 
tractava de vostè, però no sabia res... Llavors 
vaig sortir i la vaig veure. Vam marxar cap a sota 
les vies perquè a la Creu Roja hi ha una càmera 
de vigilància. Quan faltaven dos o tres dies i els 
responsables estàvem molt preocupats perquè 
sabíem que sense cens no hi havia res, ens van 
tornar a reunir a tots a Girona –hi havia gent 
molt jove i gent molt gran, tothom molt implicat 
i amb ganes de fer coses–, ens van explicar el 
tema del cens universal assegurant que també 
ens el donarien en paper.

“Teòricament ho teníem tot, però hi havia un 
altre problema. Què passava amb l’urna? La poli-
cia i la Guàrdia Civil les buscaven. El divendres 
–continuava en Iuri– a la una de la tarda em va 
trucar un noi per dir-me que tenia quelcom per 
a mi. Vam quedar a la tarda. El coneixia. Vaig 
aparcar a tocar del seu cotxe i em va donar un 
paquet, una bossa d'escombraries on hi havia 
l'urna i les paperetes. La gent que repartia les 
urnes era una altra xarxa i estic segur que la que 
va arribar a les meves mans havia fet quatre o 
cinc viatges. Finalment tenia l'urna, primer la vaig 
portar a casa, però no volia donar problemes a 
ningú; vaig trucar a un amic i la vam acabar 
guardant a les golfes d'una casa abandonada. El 
diumenge 1 d'octubre, a les sis del matí, em 
vaig tornar a trobar amb el meu amic. Vam fer 
el trajecte amb dos cotxes, un portava l'urna i 
l'altre obria camí i alertava dels possibles con-
trols policials. Vam passar per carreteres secun-
dàries i finalment vam arribar a la plaça de Ma-
dremanya, on ens esperava gent que havia fet 
guàrdia tota la nit. No vam baixar, ens vam 
quedar al cotxe. A les 7, vam decidir treure 
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van iniciar la votació. “A les 7:59 la plana no fun-
cionava –remarcava Mikhaïl– però a les 8 i dos 
minuts va començar a anar bé. Vam poder 
entrar, registrar-nos. Amb el sistema informàtic 
operatiu van votar deu persones, després ens 
van tancar l'accés. Allò va fer que es busquessin 
solucions d'urgència. La cua davant l'urna es va 
anar fent llarga, amb els veïns impressionats per 
la dignitat de les persones grans, que havien fet 
un esforç molt important per sortir de casa i van 
esperar estoicament que els toqués el torn. Quan 
ens van tallar l’adreça inicial van arribar llistes 
amb altres adreces ip, però com que no havien 
donat una nova contrasenya es van trobar que 
podíem accedir a la plataforma però no operar. 
Després de dues hores aturats van decidir fer-ho 
amb el cens tradicional. La gent d'edat es va 
esperar, fins i tot van fer torns per asseure's a 
les cadires i descansar.”

Aquell primer d'octubre també era la festa petita 
de Madremanya; a la plaça hi havia sardanes, 
molts visitants i fins i tot els músics de la cobla 
van preguntar si podien votar. “Nosaltres els vam 
contestar –assegurava Mikhaïl– que no ho podia 
fer ningú que no estigués en el cens. Tothom 
estava molt motivat i a partir d'aquell moment tot 
es va disparar. En una hora van votar 100 perso-
nes. Quan acabaven de fer-ho, molts avis, amb 
ulls plorosos, ens donaven la mà i ens donaven 
les gràcies perquè havien esperat aquest dia feia 
anys i anys.” A dos quarts de tres ja havien arri-
bat els vídeos de la Tallada, de Girona i d'Aigua-
viva, havien votat 135 persones, i en plena 
guerra cibernètica des de Forocoches seguien 
intentant rebentar la votació, però tot va funcio-
nar amb normalitat fins que va arribar una parella 
dels Mossos que en veure que hi havia molta 
gent, van marxar.”

Els membres de la mesa van fer una pausa per 
dinar. Es va viure una certa paranoia filla de la 
sobreinformació. Alguns assenyalaven que hi 

havia membres de la secreta, altres tenien por 
que vinguessin els cossos de seguretat espan-
yols i s'emportessin l'urna, i és per això que 
mentre menjaven en van posar una de falsa 
plena de paperetes amb missatges fotetes i 
divertits, un ordinador que no servia, van deixar 
les portes del col·legi obertes, esperant que arri-
bés la Guàrdia Civil i s'ho emportés.

Acabat l'àpat, van tornar a posar l'urna de veri-
tat. A les 6 van tornar els Mossos i van arribar 
notícies que els policies espanyols s'apropaven. 
Es parlava del que havia passat a la Tallada i 
Aiguaviva, com se'ls havia anat l'olla, però van 
perdre la por i el cert és que a la tarda a la 
plaça hi havia 200 persones.

En Vladímir va decidir que aquella era una diada 
que no podia perdre's i va integrar-se a la mesa, 
va viure moments de tensió quan el van informar 
que els armats eren a la Bisbal i a Corçà, i, 
davant del perill i intentant protegir l'urna, a les 
sis de la tarda van tancar la votació. A les vuit 
van fer el recompte en una casa particular. Des-
prés, a la plaça, van fer públic el resultat: de les 
190 persones amb dret a vot, el van exercir 159, 
un no, quatre nuls i la resta sís. La jornada es 
va acabar. Tothom aplaudia, estava content. 
Quan en Vladímir va arribar a casa, les seves 
filles el van felicitar: “Que guai, papa. Molt bé, 
papa.” Ell assegura que tremolava d'emoció. 
Cansats, sense esma, però contents amb la feina 
feta, els membres de la mesa van fer autocrítica: 
“El nostre error –asseguraven– va ser creure que 
la policia i la Guàrdia Civil eren persones civilit-
zades. Nosaltres teníem un tutorial sobre què 
havíem de fer en cas que vinguessin els armats. 
Demanar això, allò. Identificar-nos, aixecar acta, 
o sigui fer allò que marca la llei. Anàvem amb el 
ciri a la mà. La policia i la Guàrdia Civil es van 
passar la llei pel forro, van venir amb mentalitat 
de conqueridor.”

l'urna i portar-la a l'ajuntament. Va ser un 
moment emocionant. No coneixia els integrants 
de les meses, però quan vam arribar hi hagué 
crits i aplaudiments, un moment únic.”

En Vladímir, que el dia abans estava ingressat a 
l'hospital amb un atac de pedra, revela que la 
citació li va arribar el dissabte a les 10 del 
vespre perquè l'havien deixada en una bústia 
equivocada. Era suplent segon. Inicialment va 
pensar que no hi aniria, no es trovaba gaire bé, 
però finalment va decidir tirar endavant i es va 
trobar amb dos titulars de la mesa, el coordina-
dor del poble i el representant de l'administració.

Un dels titulars, en Mikhaïl, assegura que el dijous 
al vespre van fer una reunió a través del grup de 
WathsApp implicat en tots aquests temes, esco-
les obertes, etcètera. Van decidir que vetllarien 
l'escola divendres i dissabte i van presentar una 
instància a l'Ajuntament per fer una marató lúdica 
i cultural fins al diumenge al matí. Els Mossos van 
anar-hi dues vegades, van demanar pels respon-
sables, no els van trobar, van aixecar acta i van 
marxar. El dissabte, a les 8 del vespre, els acti-
vistes es van tornar a trobar i algú va assenyalar 
que el més probable és que hi hagués problemes 
amb internet. Era evident que tancarien la con-
nexió de l'ajuntament i calia assegurar la con-
nexió. Les empreses estaven implicades. A 
Madremanya hi ha tres proveïdors, però en vam 
escollir un de petit perquè tenia menys possibili-
tats de ser intervingut. El responsable estava al 
cas de tot plegat i va fer un by-pass perquè la 
connexió sortís a traves de Suïssa i no del seu 
node. Tot el poble els va ajudar. A la nit, i pre-
veient que hauríem de triar entre diferents 
opcions, vam buscar veïns que estiguessin a prop 
del col·legi electoral, que tinguessin bona con-
nexió, i vam tirar cables pels teulats.

L'1 d'octubre, la gent va començar a arribar a 
les cinc del matí. Es va constituir la mesa i es 

Els podríem batejar com Iuri, Vladímir i Mikhaïl, 
o sigui tres noms russos per demostrar la teoria 
de la ministra de Defensa Dolores de Cospedal 
que va assegurar que la meitat dels turistes 
d'aquell país que arriben a Catalunya són espies 
que deleixen per revertir l'ordre constitucional, 
però el cert és que eren veïns del Gironès amb 
noms i cognoms del nostre país que van decidir 
que era el moment de fer un petit pas per 
avançar la utopia republicana.

“Al mes de juliol –assegurava el suposat Iuri– tot 
s'estava movent. Algú em va preguntar si m'inte-
ressaria fer de coordinador municipal i no vaig 
dubtar. La proposta va quedar morta fins que 
dos mesos després em va trucar una persona de 
Girona i vam quedar per trobar-nos en un local 
cèntric, però indeterminat, on es van reunir totes 
les persones que ens havíem implicat a les 
comarques gironines. Allà ens van explicar quina 
seria la dinàmica de l'actuació. Es tractava d'or-
ganitzar-nos per comarques i a cada comarca hi 
hauria un contacte. En el meu cas, la del 
Gironès, es va dividir en dues parts i a mi em 
va tocar una noia que al cap d'un parell de 
setmanes em va trucar per quedar a la capital. 
La primera vegada em va donar les actes del 
recompte de vots i instruccions sobre el que 
calia fer després de la votació. Jo estava molt 
preocupat pel cens i ella em deia “Tranquil, ja 
arribarà”. Me'l va donar tres o quatre dies abans 
del primer d'octubre i em va deixar clar que hi 
havia una altra informació, important, que arriba-
ria més tard.

Semblava una historieta de Mortadel·lo i Filemó. 
Tot era molt clandestí, les ordres, poques però 
justes, i molta gent implicada. Finalment vam 
quedar davant la Creu Roja. Jo pensava que la 

cita era a l'interior del local. Vaig entrar i vaig dir 
al guarda que venia a buscar allò. Em va mirar 
una mica estranyat. No sabia de què anava. El 
tractava de vostè, però no sabia res... Llavors 
vaig sortir i la vaig veure. Vam marxar cap a sota 
les vies perquè a la Creu Roja hi ha una càmera 
de vigilància. Quan faltaven dos o tres dies i els 
responsables estàvem molt preocupats perquè 
sabíem que sense cens no hi havia res, ens van 
tornar a reunir a tots a Girona –hi havia gent 
molt jove i gent molt gran, tothom molt implicat 
i amb ganes de fer coses–, ens van explicar el 
tema del cens universal assegurant que també 
ens el donarien en paper.

“Teòricament ho teníem tot, però hi havia un 
altre problema. Què passava amb l’urna? La poli-
cia i la Guàrdia Civil les buscaven. El divendres 
–continuava en Iuri– a la una de la tarda em va 
trucar un noi per dir-me que tenia quelcom per 
a mi. Vam quedar a la tarda. El coneixia. Vaig 
aparcar a tocar del seu cotxe i em va donar un 
paquet, una bossa d'escombraries on hi havia 
l'urna i les paperetes. La gent que repartia les 
urnes era una altra xarxa i estic segur que la que 
va arribar a les meves mans havia fet quatre o 
cinc viatges. Finalment tenia l'urna, primer la vaig 
portar a casa, però no volia donar problemes a 
ningú; vaig trucar a un amic i la vam acabar 
guardant a les golfes d'una casa abandonada. El 
diumenge 1 d'octubre, a les sis del matí, em 
vaig tornar a trobar amb el meu amic. Vam fer 
el trajecte amb dos cotxes, un portava l'urna i 
l'altre obria camí i alertava dels possibles con-
trols policials. Vam passar per carreteres secun-
dàries i finalment vam arribar a la plaça de Ma-
dremanya, on ens esperava gent que havia fet 
guàrdia tota la nit. No vam baixar, ens vam 
quedar al cotxe. A les 7, vam decidir treure 
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van iniciar la votació. “A les 7:59 la plana no fun-
cionava –remarcava Mikhaïl– però a les 8 i dos 
minuts va començar a anar bé. Vam poder 
entrar, registrar-nos. Amb el sistema informàtic 
operatiu van votar deu persones, després ens 
van tancar l'accés. Allò va fer que es busquessin 
solucions d'urgència. La cua davant l'urna es va 
anar fent llarga, amb els veïns impressionats per 
la dignitat de les persones grans, que havien fet 
un esforç molt important per sortir de casa i van 
esperar estoicament que els toqués el torn. Quan 
ens van tallar l’adreça inicial van arribar llistes 
amb altres adreces ip, però com que no havien 
donat una nova contrasenya es van trobar que 
podíem accedir a la plataforma però no operar. 
Després de dues hores aturats van decidir fer-ho 
amb el cens tradicional. La gent d'edat es va 
esperar, fins i tot van fer torns per asseure's a 
les cadires i descansar.”

Aquell primer d'octubre també era la festa petita 
de Madremanya; a la plaça hi havia sardanes, 
molts visitants i fins i tot els músics de la cobla 
van preguntar si podien votar. “Nosaltres els vam 
contestar –assegurava Mikhaïl– que no ho podia 
fer ningú que no estigués en el cens. Tothom 
estava molt motivat i a partir d'aquell moment tot 
es va disparar. En una hora van votar 100 perso-
nes. Quan acabaven de fer-ho, molts avis, amb 
ulls plorosos, ens donaven la mà i ens donaven 
les gràcies perquè havien esperat aquest dia feia 
anys i anys.” A dos quarts de tres ja havien arri-
bat els vídeos de la Tallada, de Girona i d'Aigua-
viva, havien votat 135 persones, i en plena 
guerra cibernètica des de Forocoches seguien 
intentant rebentar la votació, però tot va funcio-
nar amb normalitat fins que va arribar una parella 
dels Mossos que en veure que hi havia molta 
gent, van marxar.”

Els membres de la mesa van fer una pausa per 
dinar. Es va viure una certa paranoia filla de la 
sobreinformació. Alguns assenyalaven que hi 

havia membres de la secreta, altres tenien por 
que vinguessin els cossos de seguretat espan-
yols i s'emportessin l'urna, i és per això que 
mentre menjaven en van posar una de falsa 
plena de paperetes amb missatges fotetes i 
divertits, un ordinador que no servia, van deixar 
les portes del col·legi obertes, esperant que arri-
bés la Guàrdia Civil i s'ho emportés.

Acabat l'àpat, van tornar a posar l'urna de veri-
tat. A les 6 van tornar els Mossos i van arribar 
notícies que els policies espanyols s'apropaven. 
Es parlava del que havia passat a la Tallada i 
Aiguaviva, com se'ls havia anat l'olla, però van 
perdre la por i el cert és que a la tarda a la 
plaça hi havia 200 persones.

En Vladímir va decidir que aquella era una diada 
que no podia perdre's i va integrar-se a la mesa, 
va viure moments de tensió quan el van informar 
que els armats eren a la Bisbal i a Corçà, i, 
davant del perill i intentant protegir l'urna, a les 
sis de la tarda van tancar la votació. A les vuit 
van fer el recompte en una casa particular. Des-
prés, a la plaça, van fer públic el resultat: de les 
190 persones amb dret a vot, el van exercir 159, 
un no, quatre nuls i la resta sís. La jornada es 
va acabar. Tothom aplaudia, estava content. 
Quan en Vladímir va arribar a casa, les seves 
filles el van felicitar: “Que guai, papa. Molt bé, 
papa.” Ell assegura que tremolava d'emoció. 
Cansats, sense esma, però contents amb la feina 
feta, els membres de la mesa van fer autocrítica: 
“El nostre error –asseguraven– va ser creure que 
la policia i la Guàrdia Civil eren persones civilit-
zades. Nosaltres teníem un tutorial sobre què 
havíem de fer en cas que vinguessin els armats. 
Demanar això, allò. Identificar-nos, aixecar acta, 
o sigui fer allò que marca la llei. Anàvem amb el 
ciri a la mà. La policia i la Guàrdia Civil es van 
passar la llei pel forro, van venir amb mentalitat 
de conqueridor.”

l'urna i portar-la a l'ajuntament. Va ser un 
moment emocionant. No coneixia els integrants 
de les meses, però quan vam arribar hi hagué 
crits i aplaudiments, un moment únic.”

En Vladímir, que el dia abans estava ingressat a 
l'hospital amb un atac de pedra, revela que la 
citació li va arribar el dissabte a les 10 del 
vespre perquè l'havien deixada en una bústia 
equivocada. Era suplent segon. Inicialment va 
pensar que no hi aniria, no es trovaba gaire bé, 
però finalment va decidir tirar endavant i es va 
trobar amb dos titulars de la mesa, el coordina-
dor del poble i el representant de l'administració.

Un dels titulars, en Mikhaïl, assegura que el dijous 
al vespre van fer una reunió a través del grup de 
WathsApp implicat en tots aquests temes, esco-
les obertes, etcètera. Van decidir que vetllarien 
l'escola divendres i dissabte i van presentar una 
instància a l'Ajuntament per fer una marató lúdica 
i cultural fins al diumenge al matí. Els Mossos van 
anar-hi dues vegades, van demanar pels respon-
sables, no els van trobar, van aixecar acta i van 
marxar. El dissabte, a les 8 del vespre, els acti-
vistes es van tornar a trobar i algú va assenyalar 
que el més probable és que hi hagués problemes 
amb internet. Era evident que tancarien la con-
nexió de l'ajuntament i calia assegurar la con-
nexió. Les empreses estaven implicades. A 
Madremanya hi ha tres proveïdors, però en vam 
escollir un de petit perquè tenia menys possibili-
tats de ser intervingut. El responsable estava al 
cas de tot plegat i va fer un by-pass perquè la 
connexió sortís a traves de Suïssa i no del seu 
node. Tot el poble els va ajudar. A la nit, i pre-
veient que hauríem de triar entre diferents 
opcions, vam buscar veïns que estiguessin a prop 
del col·legi electoral, que tinguessin bona con-
nexió, i vam tirar cables pels teulats.

L'1 d'octubre, la gent va començar a arribar a 
les cinc del matí. Es va constituir la mesa i es 

Els podríem batejar com Iuri, Vladímir i Mikhaïl, 
o sigui tres noms russos per demostrar la teoria 
de la ministra de Defensa Dolores de Cospedal 
que va assegurar que la meitat dels turistes 
d'aquell país que arriben a Catalunya són espies 
que deleixen per revertir l'ordre constitucional, 
però el cert és que eren veïns del Gironès amb 
noms i cognoms del nostre país que van decidir 
que era el moment de fer un petit pas per 
avançar la utopia republicana.

“Al mes de juliol –assegurava el suposat Iuri– tot 
s'estava movent. Algú em va preguntar si m'inte-
ressaria fer de coordinador municipal i no vaig 
dubtar. La proposta va quedar morta fins que 
dos mesos després em va trucar una persona de 
Girona i vam quedar per trobar-nos en un local 
cèntric, però indeterminat, on es van reunir totes 
les persones que ens havíem implicat a les 
comarques gironines. Allà ens van explicar quina 
seria la dinàmica de l'actuació. Es tractava d'or-
ganitzar-nos per comarques i a cada comarca hi 
hauria un contacte. En el meu cas, la del 
Gironès, es va dividir en dues parts i a mi em 
va tocar una noia que al cap d'un parell de 
setmanes em va trucar per quedar a la capital. 
La primera vegada em va donar les actes del 
recompte de vots i instruccions sobre el que 
calia fer després de la votació. Jo estava molt 
preocupat pel cens i ella em deia “Tranquil, ja 
arribarà”. Me'l va donar tres o quatre dies abans 
del primer d'octubre i em va deixar clar que hi 
havia una altra informació, important, que arriba-
ria més tard.

Semblava una historieta de Mortadel·lo i Filemó. 
Tot era molt clandestí, les ordres, poques però 
justes, i molta gent implicada. Finalment vam 
quedar davant la Creu Roja. Jo pensava que la 

cita era a l'interior del local. Vaig entrar i vaig dir 
al guarda que venia a buscar allò. Em va mirar 
una mica estranyat. No sabia de què anava. El 
tractava de vostè, però no sabia res... Llavors 
vaig sortir i la vaig veure. Vam marxar cap a sota 
les vies perquè a la Creu Roja hi ha una càmera 
de vigilància. Quan faltaven dos o tres dies i els 
responsables estàvem molt preocupats perquè 
sabíem que sense cens no hi havia res, ens van 
tornar a reunir a tots a Girona –hi havia gent 
molt jove i gent molt gran, tothom molt implicat 
i amb ganes de fer coses–, ens van explicar el 
tema del cens universal assegurant que també 
ens el donarien en paper.

“Teòricament ho teníem tot, però hi havia un 
altre problema. Què passava amb l’urna? La poli-
cia i la Guàrdia Civil les buscaven. El divendres 
–continuava en Iuri– a la una de la tarda em va 
trucar un noi per dir-me que tenia quelcom per 
a mi. Vam quedar a la tarda. El coneixia. Vaig 
aparcar a tocar del seu cotxe i em va donar un 
paquet, una bossa d'escombraries on hi havia 
l'urna i les paperetes. La gent que repartia les 
urnes era una altra xarxa i estic segur que la que 
va arribar a les meves mans havia fet quatre o 
cinc viatges. Finalment tenia l'urna, primer la vaig 
portar a casa, però no volia donar problemes a 
ningú; vaig trucar a un amic i la vam acabar 
guardant a les golfes d'una casa abandonada. El 
diumenge 1 d'octubre, a les sis del matí, em 
vaig tornar a trobar amb el meu amic. Vam fer 
el trajecte amb dos cotxes, un portava l'urna i 
l'altre obria camí i alertava dels possibles con-
trols policials. Vam passar per carreteres secun-
dàries i finalment vam arribar a la plaça de Ma-
dremanya, on ens esperava gent que havia fet 
guàrdia tota la nit. No vam baixar, ens vam 
quedar al cotxe. A les 7, vam decidir treure 
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Les imatges dels armats colpejant persones 
indefenses va donar la volta al món. A la nit, tot 
i la repressió, es va anunciar que havien pogut 
votar 2.286.217 electors, un 43,03% del cens –el 
90,18% dels vots eren afirmatius–. El 3 d'octubre 
una vaga general va paralitzar el país. Hi hagué 
grans manifestacions i al vespre, Felip VI de 
Borbó va deixar de banda la neutralitat i es va 
decantar per les tesis del PP. El missatge va 
desfermar la guerra econòmica concretada en el 
trasllat de seus d'empreses fora del Principat. 
Les primeres, van ser Banc Sabadell i Caixa-
Bank, després les van seguir més de tres mil. El 
10 d'octubre Puigdemont va proclamar i alhora 
va suspendre la declaració d'independència, el 
16 van empresonar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
el 26 es va anunciar que es convocarien elec-
cions per evitar l'aplicació de l'article 155, però 
davant de la manca de garanties de l'Estat, per 
70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, va 
néixer la República Catalana. El contraatac del 
govern estatal no es va fer esperar. Amb l’auto-
rització del Senat, Rajoy, va aplicar l'article 155 
de la Constitució la qual cosa va comportar la 
dissolució del govern, el traspàs de les compe-

tències a Madrid i la convocatòria d'eleccions 
per al 21 de desembre.

Puigdemont i alguns consellers van fugir a l'exili 
a Brussel·les, l'altra part del govern legítim va ser 
portat a declarar a l'Audiència Nacional a 
Madrid. El vicepresident Junqueras, els conse-
llers Romeva, Turull, Rull, Borràs, Bassa, Forn i 
Mundó, els van tancar a la presó. Les forces 
unionistes  van omplir els carrers de Barcelona ; 
els secessionistes, van denunciar que a l'estat hi 
havia presos polítics, mentre què a la Unió Euro-
pea els exiliats han posat el problema català en 
l'agenda internacional. Puigdemont s'ha apuntat 
victòries com que el Suprem retirés l'ordre euro-
pea de detenció o la manifestació del 7 de des-
embre a Brussel·les. El vicepresident Junqueras, 
candidat d'ERC; els dos Jordis, Sànchez i 
Cuixart, i el conseller Forn, continuen tancats i la 
campanya electoral ha de decidir el futur del 
Principat. Un país torturat demana respostes. 
Avui és el present del demà.

aprovat pel Parlament. El 10 de juliol un milió de 
persones es van manifestar a Barcelona amb el 
lema “Som una nació, nosaltres decidim”. Amb 
un punt programàtic: l'assoliment del pacte fiscal, 
aquell any CiU i Artur Mas van guanyar les elec-
cions.

El fracàs de les negociacions amb el govern de 
Madrid, va impulsar l' aposta per la independèn-
cia. El primer gran acte va ser la manifestació, 
“Catalunya, nou estat d'Europa”, que ha marcat 
la història en els darrers cinc anys. Unes noves 
eleccions avançades convocades per Mas, les va 
guanyar Convergència . El procés es va accele-
rar. El 23 de gener del 2013, el Parlament va 
donar llum verda a la Declaració de Sobirania; 
l'11 d'abril es creava el Consell Assessor per a 
la Transició Nacional; al juny se signava el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, i l'Onze de Setembre 
la Via Catalana va unir el nord i el sud amb un 
crit: independència. El 27 de setembre del 2015 
es van celebrar noves eleccions anticipades. Va 
guanyar Junts pel Sí ( Convergència, indepen-
dents i ERC) (seixanta-dos diputats), i després de 
dures negociacions amb la CUP (deu diputats), 
Artur Mas va fer un pas al costat i es va nome-
nar president Carles Puigdemont. Amb Oriol Jun-
queras (ERC) com a vicepresident, el govern va 
accelerar els terminis. El 10 de febrer del 2016 
Puigdemont va ser investit i es va iniciar  un 
camí complicat sembrat de mines pel Gobierno 
del PP i el TC. Va aparèixer la guerra bruta, 
(Operació Catalunya), el 28 de setembre del 2016 
es va anunciar la celebració d'un referèndum. Al 
juliol la Guàrdia Civil (GC) va interrogar els impul-
sors de la consulta; el 6 de setembre del 2017 
el PdeC va aprovar la Llei del Referèndum d'Au-
todeterminació i la Llei de Transitorietat i Funda-
cional de la República i el 20 del mateix mes, i 
per ordre del titular del jutjat número 13 de Bar-
celona, la GC va iniciar una macrooperació desti-
nada a aturar-ho tot. Va ocupar les conselleries 
d'Economia, Afers Exteriors, Governació i Afers 

Socials es van detenir alts càrrecs de la Generali-
tat, requisar milions de paperetes. La concentra-
ció popular en defensa de les institucions, va 
encerclar la conselleria d'Economia. El bloqueig 
dels números de la Guàrdia Civil i la crida dels 
responsables d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i 
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, 
per desconvocar la concentració no van tenir èxit 
i fins a tres quarts de vuit de l'endemà els 
agents no van poder sortir de les dependències.

Dies frenètics en què es van succeir les manifes-
tacions i els intents dels cossos policials espan-
yols allotjats al port en vaixells com el Piolín, o 
Piuet per desmuntar una infraestructura que es 
va mostrar sòlida i operativa. Tot i la prohibició 
del TS, el primer d'octubre, els catalans van 
votar. Els mossos havien retirat urnes i tancat 
col·legis, però l'assistència d'electors va ser tant 
important què, impotents a l'hora d'aturar els 
votants, escamots de la policia i la Guàrdia Civil 
van aplicar la violència i es van viure episodis 
complicats a Sant Julià de Ramis, Girona, Barce-
lona, la Tallada o Aiguaviva, que van provocar 
més de 900 ferits.

EL PROCÉS I EL PAÍS

El 2017 ha estat un any fundacional per a la 
Catalunya del segle XXI. El 27 d'octubre els vots 
de Junts pel Sí i la CUP (Candidatura d'Unitat 
Popular) van aprovar la declaració unilateral d'in-
dependència, un pas determinant perquè el 
govern espanyol, amb el suport del Partit Popu-
lar, el PSOE, Ciutadans apliqués l'article 155 de 
la Constitución. Això va comportar que el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, dissolgués el 
govern de la Generalitat i convoqués eleccions 
autonòmiques per al 21 de desembre. Els mit-
jans de comunicació estatals i monàrquics van 
fer creure que l'aplicació de la norma punitiva 
era ajustada, però les conseqüències van com-
portar l'empresonament d'una part del govern, 
acusat per la jutge de l'Audiència Nacional 
Carmen Lamela de rebel·lió, sedició i malversa-
ció. La presidenta Carme Forcadell i els altres 

membres de la Mesa del Parlament jutjats pel 
Tribunal Suprem van ser deixats en llibertat sota 
fiança, i una part de l'executiu va marxar a l'exili 
a Brussel·les, on hi resten el president Carles 
Puigdemont i els consellers Toni Comín, Clara 
Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Vilà.

La destrucció de les institucions catalanes va ser 
el final d'un camí iniciat el 2003 amb el Tripartit 
d'Esquerres (ERC, el PSC i ICV), quan amb la 
intenció de millorar les quotes d'autogovern, el 
govern del president Maragall, va decidir refor-
mar l'estatut del 1979. El 18 de juny del 2006 va 
ser aprovat en referèndum per tots els catalans, 
el Partit Popular va impulsar el recurs d'inconsti-
tucionalitat i una recollida de signatures i quatre 
anys més tard, el 26 de juny del 2010, va el 
Tribunal Constitucional (TC) va retallar el text 

Manolo Garcia, Diari Ara
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Les imatges dels armats colpejant persones 
indefenses va donar la volta al món. A la nit, tot 
i la repressió, es va anunciar que havien pogut 
votar 2.286.217 electors, un 43,03% del cens –el 
90,18% dels vots eren afirmatius–. El 3 d'octubre 
una vaga general va paralitzar el país. Hi hagué 
grans manifestacions i al vespre, Felip VI de 
Borbó va deixar de banda la neutralitat i es va 
decantar per les tesis del PP. El missatge va 
desfermar la guerra econòmica concretada en el 
trasllat de seus d'empreses fora del Principat. 
Les primeres, van ser Banc Sabadell i Caixa-
Bank, després les van seguir més de tres mil. El 
10 d'octubre Puigdemont va proclamar i alhora 
va suspendre la declaració d'independència, el 
16 van empresonar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
el 26 es va anunciar que es convocarien elec-
cions per evitar l'aplicació de l'article 155, però 
davant de la manca de garanties de l'Estat, per 
70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, va 
néixer la República Catalana. El contraatac del 
govern estatal no es va fer esperar. Amb l’auto-
rització del Senat, Rajoy, va aplicar l'article 155 
de la Constitució la qual cosa va comportar la 
dissolució del govern, el traspàs de les compe-

tències a Madrid i la convocatòria d'eleccions 
per al 21 de desembre.

Puigdemont i alguns consellers van fugir a l'exili 
a Brussel·les, l'altra part del govern legítim va ser 
portat a declarar a l'Audiència Nacional a 
Madrid. El vicepresident Junqueras, els conse-
llers Romeva, Turull, Rull, Borràs, Bassa, Forn i 
Mundó, els van tancar a la presó. Les forces 
unionistes  van omplir els carrers de Barcelona ; 
els secessionistes, van denunciar que a l'estat hi 
havia presos polítics, mentre què a la Unió Euro-
pea els exiliats han posat el problema català en 
l'agenda internacional. Puigdemont s'ha apuntat 
victòries com que el Suprem retirés l'ordre euro-
pea de detenció o la manifestació del 7 de des-
embre a Brussel·les. El vicepresident Junqueras, 
candidat d'ERC; els dos Jordis, Sànchez i 
Cuixart, i el conseller Forn, continuen tancats i la 
campanya electoral ha de decidir el futur del 
Principat. Un país torturat demana respostes. 
Avui és el present del demà.

aprovat pel Parlament. El 10 de juliol un milió de 
persones es van manifestar a Barcelona amb el 
lema “Som una nació, nosaltres decidim”. Amb 
un punt programàtic: l'assoliment del pacte fiscal, 
aquell any CiU i Artur Mas van guanyar les elec-
cions.

El fracàs de les negociacions amb el govern de 
Madrid, va impulsar l' aposta per la independèn-
cia. El primer gran acte va ser la manifestació, 
“Catalunya, nou estat d'Europa”, que ha marcat 
la història en els darrers cinc anys. Unes noves 
eleccions avançades convocades per Mas, les va 
guanyar Convergència . El procés es va accele-
rar. El 23 de gener del 2013, el Parlament va 
donar llum verda a la Declaració de Sobirania; 
l'11 d'abril es creava el Consell Assessor per a 
la Transició Nacional; al juny se signava el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, i l'Onze de Setembre 
la Via Catalana va unir el nord i el sud amb un 
crit: independència. El 27 de setembre del 2015 
es van celebrar noves eleccions anticipades. Va 
guanyar Junts pel Sí ( Convergència, indepen-
dents i ERC) (seixanta-dos diputats), i després de 
dures negociacions amb la CUP (deu diputats), 
Artur Mas va fer un pas al costat i es va nome-
nar president Carles Puigdemont. Amb Oriol Jun-
queras (ERC) com a vicepresident, el govern va 
accelerar els terminis. El 10 de febrer del 2016 
Puigdemont va ser investit i es va iniciar  un 
camí complicat sembrat de mines pel Gobierno 
del PP i el TC. Va aparèixer la guerra bruta, 
(Operació Catalunya), el 28 de setembre del 2016 
es va anunciar la celebració d'un referèndum. Al 
juliol la Guàrdia Civil (GC) va interrogar els impul-
sors de la consulta; el 6 de setembre del 2017 
el PdeC va aprovar la Llei del Referèndum d'Au-
todeterminació i la Llei de Transitorietat i Funda-
cional de la República i el 20 del mateix mes, i 
per ordre del titular del jutjat número 13 de Bar-
celona, la GC va iniciar una macrooperació desti-
nada a aturar-ho tot. Va ocupar les conselleries 
d'Economia, Afers Exteriors, Governació i Afers 

Socials es van detenir alts càrrecs de la Generali-
tat, requisar milions de paperetes. La concentra-
ció popular en defensa de les institucions, va 
encerclar la conselleria d'Economia. El bloqueig 
dels números de la Guàrdia Civil i la crida dels 
responsables d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i 
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, 
per desconvocar la concentració no van tenir èxit 
i fins a tres quarts de vuit de l'endemà els 
agents no van poder sortir de les dependències.

Dies frenètics en què es van succeir les manifes-
tacions i els intents dels cossos policials espan-
yols allotjats al port en vaixells com el Piolín, o 
Piuet per desmuntar una infraestructura que es 
va mostrar sòlida i operativa. Tot i la prohibició 
del TS, el primer d'octubre, els catalans van 
votar. Els mossos havien retirat urnes i tancat 
col·legis, però l'assistència d'electors va ser tant 
important què, impotents a l'hora d'aturar els 
votants, escamots de la policia i la Guàrdia Civil 
van aplicar la violència i es van viure episodis 
complicats a Sant Julià de Ramis, Girona, Barce-
lona, la Tallada o Aiguaviva, que van provocar 
més de 900 ferits.

Paranimf, Universitat de Barcelona

El 2017 ha estat un any fundacional per a la 
Catalunya del segle XXI. El 27 d'octubre els vots 
de Junts pel Sí i la CUP (Candidatura d'Unitat 
Popular) van aprovar la declaració unilateral d'in-
dependència, un pas determinant perquè el 
govern espanyol, amb el suport del Partit Popu-
lar, el PSOE, Ciutadans apliqués l'article 155 de 
la Constitución. Això va comportar que el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, dissolgués el 
govern de la Generalitat i convoqués eleccions 
autonòmiques per al 21 de desembre. Els mit-
jans de comunicació estatals i monàrquics van 
fer creure que l'aplicació de la norma punitiva 
era ajustada, però les conseqüències van com-
portar l'empresonament d'una part del govern, 
acusat per la jutge de l'Audiència Nacional 
Carmen Lamela de rebel·lió, sedició i malversa-
ció. La presidenta Carme Forcadell i els altres 

membres de la Mesa del Parlament jutjats pel 
Tribunal Suprem van ser deixats en llibertat sota 
fiança, i una part de l'executiu va marxar a l'exili 
a Brussel·les, on hi resten el president Carles 
Puigdemont i els consellers Toni Comín, Clara 
Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Vilà.

La destrucció de les institucions catalanes va ser 
el final d'un camí iniciat el 2003 amb el Tripartit 
d'Esquerres (ERC, el PSC i ICV), quan amb la 
intenció de millorar les quotes d'autogovern, el 
govern del president Maragall, va decidir refor-
mar l'estatut del 1979. El 18 de juny del 2006 va 
ser aprovat en referèndum per tots els catalans, 
el Partit Popular va impulsar el recurs d'inconsti-
tucionalitat i una recollida de signatures i quatre 
anys més tard, el 26 de juny del 2010, va el 
Tribunal Constitucional (TC) va retallar el text 
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Les imatges dels armats colpejant persones 
indefenses va donar la volta al món. A la nit, tot 
i la repressió, es va anunciar que havien pogut 
votar 2.286.217 electors, un 43,03% del cens –el 
90,18% dels vots eren afirmatius–. El 3 d'octubre 
una vaga general va paralitzar el país. Hi hagué 
grans manifestacions i al vespre, Felip VI de 
Borbó va deixar de banda la neutralitat i es va 
decantar per les tesis del PP. El missatge va 
desfermar la guerra econòmica concretada en el 
trasllat de seus d'empreses fora del Principat. 
Les primeres, van ser Banc Sabadell i Caixa-
Bank, després les van seguir més de tres mil. El 
10 d'octubre Puigdemont va proclamar i alhora 
va suspendre la declaració d'independència, el 
16 van empresonar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
el 26 es va anunciar que es convocarien elec-
cions per evitar l'aplicació de l'article 155, però 
davant de la manca de garanties de l'Estat, per 
70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, va 
néixer la República Catalana. El contraatac del 
govern estatal no es va fer esperar. Amb l’auto-
rització del Senat, Rajoy, va aplicar l'article 155 
de la Constitució la qual cosa va comportar la 
dissolució del govern, el traspàs de les compe-

tències a Madrid i la convocatòria d'eleccions 
per al 21 de desembre.

Puigdemont i alguns consellers van fugir a l'exili 
a Brussel·les, l'altra part del govern legítim va ser 
portat a declarar a l'Audiència Nacional a 
Madrid. El vicepresident Junqueras, els conse-
llers Romeva, Turull, Rull, Borràs, Bassa, Forn i 
Mundó, els van tancar a la presó. Les forces 
unionistes  van omplir els carrers de Barcelona ; 
els secessionistes, van denunciar que a l'estat hi 
havia presos polítics, mentre què a la Unió Euro-
pea els exiliats han posat el problema català en 
l'agenda internacional. Puigdemont s'ha apuntat 
victòries com que el Suprem retirés l'ordre euro-
pea de detenció o la manifestació del 7 de des-
embre a Brussel·les. El vicepresident Junqueras, 
candidat d'ERC; els dos Jordis, Sànchez i 
Cuixart, i el conseller Forn, continuen tancats i la 
campanya electoral ha de decidir el futur del 
Principat. Un país torturat demana respostes. 
Avui és el present del demà.

Palau de la Generalitat

aprovat pel Parlament. El 10 de juliol un milió de 
persones es van manifestar a Barcelona amb el 
lema “Som una nació, nosaltres decidim”. Amb 
un punt programàtic: l'assoliment del pacte fiscal, 
aquell any CiU i Artur Mas van guanyar les elec-
cions.

El fracàs de les negociacions amb el govern de 
Madrid, va impulsar l' aposta per la independèn-
cia. El primer gran acte va ser la manifestació, 
“Catalunya, nou estat d'Europa”, que ha marcat 
la història en els darrers cinc anys. Unes noves 
eleccions avançades convocades per Mas, les va 
guanyar Convergència . El procés es va accele-
rar. El 23 de gener del 2013, el Parlament va 
donar llum verda a la Declaració de Sobirania; 
l'11 d'abril es creava el Consell Assessor per a 
la Transició Nacional; al juny se signava el Pacte 
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guanyar Junts pel Sí ( Convergència, indepen-
dents i ERC) (seixanta-dos diputats), i després de 
dures negociacions amb la CUP (deu diputats), 
Artur Mas va fer un pas al costat i es va nome-
nar president Carles Puigdemont. Amb Oriol Jun-
queras (ERC) com a vicepresident, el govern va 
accelerar els terminis. El 10 de febrer del 2016 
Puigdemont va ser investit i es va iniciar  un 
camí complicat sembrat de mines pel Gobierno 
del PP i el TC. Va aparèixer la guerra bruta, 
(Operació Catalunya), el 28 de setembre del 2016 
es va anunciar la celebració d'un referèndum. Al 
juliol la Guàrdia Civil (GC) va interrogar els impul-
sors de la consulta; el 6 de setembre del 2017 
el PdeC va aprovar la Llei del Referèndum d'Au-
todeterminació i la Llei de Transitorietat i Funda-
cional de la República i el 20 del mateix mes, i 
per ordre del titular del jutjat número 13 de Bar-
celona, la GC va iniciar una macrooperació desti-
nada a aturar-ho tot. Va ocupar les conselleries 
d'Economia, Afers Exteriors, Governació i Afers 

Socials es van detenir alts càrrecs de la Generali-
tat, requisar milions de paperetes. La concentra-
ció popular en defensa de les institucions, va 
encerclar la conselleria d'Economia. El bloqueig 
dels números de la Guàrdia Civil i la crida dels 
responsables d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i 
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, 
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i fins a tres quarts de vuit de l'endemà els 
agents no van poder sortir de les dependències.

Dies frenètics en què es van succeir les manifes-
tacions i els intents dels cossos policials espan-
yols allotjats al port en vaixells com el Piolín, o 
Piuet per desmuntar una infraestructura que es 
va mostrar sòlida i operativa. Tot i la prohibició 
del TS, el primer d'octubre, els catalans van 
votar. Els mossos havien retirat urnes i tancat 
col·legis, però l'assistència d'electors va ser tant 
important què, impotents a l'hora d'aturar els 
votants, escamots de la policia i la Guàrdia Civil 
van aplicar la violència i es van viure episodis 
complicats a Sant Julià de Ramis, Girona, Barce-
lona, la Tallada o Aiguaviva, que van provocar 
més de 900 ferits.

El 2017 ha estat un any fundacional per a la 
Catalunya del segle XXI. El 27 d'octubre els vots 
de Junts pel Sí i la CUP (Candidatura d'Unitat 
Popular) van aprovar la declaració unilateral d'in-
dependència, un pas determinant perquè el 
govern espanyol, amb el suport del Partit Popu-
lar, el PSOE, Ciutadans apliqués l'article 155 de 
la Constitución. Això va comportar que el presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, dissolgués el 
govern de la Generalitat i convoqués eleccions 
autonòmiques per al 21 de desembre. Els mit-
jans de comunicació estatals i monàrquics van 
fer creure que l'aplicació de la norma punitiva 
era ajustada, però les conseqüències van com-
portar l'empresonament d'una part del govern, 
acusat per la jutge de l'Audiència Nacional 
Carmen Lamela de rebel·lió, sedició i malversa-
ció. La presidenta Carme Forcadell i els altres 

membres de la Mesa del Parlament jutjats pel 
Tribunal Suprem van ser deixats en llibertat sota 
fiança, i una part de l'executiu va marxar a l'exili 
a Brussel·les, on hi resten el president Carles 
Puigdemont i els consellers Toni Comín, Clara 
Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Vilà.

La destrucció de les institucions catalanes va ser 
el final d'un camí iniciat el 2003 amb el Tripartit 
d'Esquerres (ERC, el PSC i ICV), quan amb la 
intenció de millorar les quotes d'autogovern, el 
govern del president Maragall, va decidir refor-
mar l'estatut del 1979. El 18 de juny del 2006 va 
ser aprovat en referèndum per tots els catalans, 
el Partit Popular va impulsar el recurs d'inconsti-
tucionalitat i una recollida de signatures i quatre 
anys més tard, el 26 de juny del 2010, va el 
Tribunal Constitucional (TC) va retallar el text 
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nats a l’Oncolliga, entitat de suport als malalts 
de càncer i els seus familiars, mitjançant el 
patrocini d’un equip participant a l’Oncotrail, la 
cursa que cada any organitza l’Oncolliga per 
recollir fons per a les seves activitats i recerques. 
A més, membres de l’equip patrocinat eren habi-
tants del poble. Membres de l’equip, així com 
altres voluntaris, es varen comprometre amb 
moltes ganes amb l’organització de la Marxa.

Tal com van expressar moltíssims participants i 
corredors de la Marxa, va ser un grandíssim èxit 
tant en l’organització com en el recorregut, que 
enguany era nou. Si bé és cert que no hi va 
haver una afluència tan gran de corredors i parti-
cipants com altres anys, a causa de la Cursa de 
la Dona que hi havia a Girona i de la nova marxa 
d’un poble veí, que coincidia amb la nostra, les 
inscripcions van arribar a més de 350 i estem 
segurs que en properes edicions augmentarà la 
participació. Des de l’Associació voldríem fer 
arribar la nostra felicitació a tots els que van fer 
possible la Marxa i van aconseguir el gran èxit 
de satisfacció de la gent.

Com a novetat, i recuperant col·laboracions d’al-
tres anys, l’Associació ha participat d’una 
manera o una altra amb les altres associacions 
del poble en l’organització d’activitats, com per 
exemple a la Graellada per a la gent gran o a la 
Castanyada, tant logísticament com material-
ment. Enguany també participarem en la prepa-

ració del poble per a l’arribada de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient, el proper 5 de gener.

Tot i la feina feta, i aprofitant l’oportunitat que 
l’Ajuntament ens ha brindat amb aquest escrit a 
la revista dels madremanyencs i madremanyen-
ques, volíem comunicar a tot el poble que el 
proper dia 14 de gener, a les 11.30 h, a la sala 
del CIR, s’ha convocat una assemblea oberta a 
tot el poble per debatre el futur de l’Associació. 
Alguns dels membres de la junta deixen el seu 
lloc i, degut a la manca de persones que s’hi 
vulguin adherir, no veiem viable la seva continuï-
tat. Tot i això, buscant l’ajuda i la fórmula 
necessària, tenim la voluntat de seguir endavant. 
Per això convidem a tothom qui en tingui ganes 
a aportar el seu petit suport per ajudar-nos a 
tirar endavant l’Associació des de dins, realitzant 
una altra vegada les activitats que s’han fet 
aquest any, així com totes aquelles que aporti el 
poble i que es vegin viables. El mateix dia de 
l’assemblea, l’Associació presentarà l’estat de 
comptes i el resum econòmic anual.

Finalment, voldríem donar les gràcies a l’Ajunta-
ment pel suport que hem rebut en tot moment, 
davant tots els problemes que hem anat trobant 
dia darrere dia, ajudant-nos a tirar endavant. 
Només ens falta desitjar-vos unes felices festes 
de Nadal, així com un excel·lent any 2018.

Associació Cultural Recreativa i Esportiva de Madremanya

COMISSIÓ DE FESTES I ESPORTS

“Necessitem ajuda per tirar endavant”

Des de l’Associació Cultural Recreativa i Esporti-
va de Madremanya ens complau fer-vos un petit 
resum del que ha estat aquest 2017. Va 
començar l’any amb una reunió oberta a tot el 
poble, on els antics membres que formaven la 
“junta” varen exposar que per diversos motius 
no podien seguir formant-ne part. Es va proposar 
la constitució d’una nova junta, però amb un 
canvi en la manera de funcionar. Es va optar per 
formar un grup de gent que fossin els responsa-
bles de l’Associació a nivell burocràtic i legal, 
però que la gent del poble, agrupats en petits 
grups de voluntaris, fossin qui organitzessin les 
activitats de les quals l’associació s’ocupa.

Així, es va constituir la nova “junta”, formada per 
en Quim Cos com a president, la Marina Sáenz 
de Pablo com a secretària, la Sònia Casadevall 
com a tresorera i la Maria Puig i l’Anna Iglesias 
com a vocals, que, havent estat membres de 
l’antiga associació, ajudarien a tirar endavant la 
nova gent entrant, comprometent-se per un any. 
Cal remarcar que l’ajuda tant de la Maria com 
de l’Anna ha estat immensa. Sobretot la Maria, 
a qui li ha tocat seguir més el dia a dia de l’As-
sociació. Per tots aquests dies, moments i activi-
tats, moltes gràcies de tot cor.

Un cop constituïda la nova comissió, es va acor-
dar que les activitats de la festa major, principal 
esdeveniment de l’any per la seva envergadura, 
així com la Marxa Popular les organitzessin real-
ment la gent del poble, constituint grups de treba-
ll per a cada activitat. Així doncs, es va convocar 
una nova reunió, oberta a tot el poble, per tal que 
totes aquelles persones que volguessin participar 
i organitzar les activitats ho poguessin fer.

Cal deixar molt clar que volem agrair d’una 
manera molt profunda la col·laboració de totes 
aquelles persones que es varen interessar i impli-
car organitzant algunes de les activitats. Al 
mateix temps, creiem que varen ser un gran èxit 
en tots els sentits. A gairebé totes les activitats 
va haver-hi una gran afluència de gent, i la gent 
va gaudir de totes les propostes. No és fàcil 
acontentar a tothom, així i tot es va intentar 
fer-ho. Durant el transcurs de la festa vàrem anar 
preguntat i recollint l’opinió de la gent per tal de 
fer una autocrítica i, de cara al proper any, millo-
rar, dins de les nostres possibilitats, totes aque-
lles coses que es poguessin corregir.

També voldríem dir, responent a algunes visions 
més crítiques, que continuem demanant i neces-
sitant la col·laboració de tothom, que totes les 
propostes seran benvingudes i que, sempre que 
es pugui, seran dutes a la pràctica. Ens agrada-
ria que cada cop més gent i més diversa partici-
pés activament en la llarga preparació de la 
festa, amb idees, responsabilitat, ganes i tota la 
bona actitud que tenim. Un cop acabada la festa 
major es va haver d’anar per feina i ja es va 
començar a preparar la 38a Marxa Popular de 
Tardor de Madremanya.

Enguany es va decidir, en una reunió oberta a 
tot el poble, que part dels beneficis de les 
inscripcions de la marxa anirien destinats a una 
causa benèfica. En aquest cas han anat desti-
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A més, membres de l’equip patrocinat eren habi-
tants del poble. Membres de l’equip, així com 
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moltes ganes amb l’organització de la Marxa.

Tal com van expressar moltíssims participants i 
corredors de la Marxa, va ser un grandíssim èxit 
tant en l’organització com en el recorregut, que 
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haver una afluència tan gran de corredors i parti-
cipants com altres anys, a causa de la Cursa de 
la Dona que hi havia a Girona i de la nova marxa 
d’un poble veí, que coincidia amb la nostra, les 
inscripcions van arribar a més de 350 i estem 
segurs que en properes edicions augmentarà la 
participació. Des de l’Associació voldríem fer 
arribar la nostra felicitació a tots els que van fer 
possible la Marxa i van aconseguir el gran èxit 
de satisfacció de la gent.

Com a novetat, i recuperant col·laboracions d’al-
tres anys, l’Associació ha participat d’una 
manera o una altra amb les altres associacions 
del poble en l’organització d’activitats, com per 
exemple a la Graellada per a la gent gran o a la 
Castanyada, tant logísticament com material-
ment. Enguany també participarem en la prepa-

ració del poble per a l’arribada de Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient, el proper 5 de gener.

Tot i la feina feta, i aprofitant l’oportunitat que 
l’Ajuntament ens ha brindat amb aquest escrit a 
la revista dels madremanyencs i madremanyen-
ques, volíem comunicar a tot el poble que el 
proper dia 14 de gener, a les 11.30 h, a la sala 
del CIR, s’ha convocat una assemblea oberta a 
tot el poble per debatre el futur de l’Associació. 
Alguns dels membres de la junta deixen el seu 
lloc i, degut a la manca de persones que s’hi 
vulguin adherir, no veiem viable la seva continuï-
tat. Tot i això, buscant l’ajuda i la fórmula 
necessària, tenim la voluntat de seguir endavant. 
Per això convidem a tothom qui en tingui ganes 
a aportar el seu petit suport per ajudar-nos a 
tirar endavant l’Associació des de dins, realitzant 
una altra vegada les activitats que s’han fet 
aquest any, així com totes aquelles que aporti el 
poble i que es vegin viables. El mateix dia de 
l’assemblea, l’Associació presentarà l’estat de 
comptes i el resum econòmic anual.

Finalment, voldríem donar les gràcies a l’Ajunta-
ment pel suport que hem rebut en tot moment, 
davant tots els problemes que hem anat trobant 
dia darrere dia, ajudant-nos a tirar endavant. 
Només ens falta desitjar-vos unes felices festes 
de Nadal, així com un excel·lent any 2018.

Associació Cultural Recreativa i Esportiva de Madremanya

“Necessitem ajuda per tirar endavant”

Des de l’Associació Cultural Recreativa i Esporti-
va de Madremanya ens complau fer-vos un petit 
resum del que ha estat aquest 2017. Va 
començar l’any amb una reunió oberta a tot el 
poble, on els antics membres que formaven la 
“junta” varen exposar que per diversos motius 
no podien seguir formant-ne part. Es va proposar 
la constitució d’una nova junta, però amb un 
canvi en la manera de funcionar. Es va optar per 
formar un grup de gent que fossin els responsa-
bles de l’Associació a nivell burocràtic i legal, 
però que la gent del poble, agrupats en petits 
grups de voluntaris, fossin qui organitzessin les 
activitats de les quals l’associació s’ocupa.

Així, es va constituir la nova “junta”, formada per 
en Quim Cos com a president, la Marina Sáenz 
de Pablo com a secretària, la Sònia Casadevall 
com a tresorera i la Maria Puig i l’Anna Iglesias 
com a vocals, que, havent estat membres de 
l’antiga associació, ajudarien a tirar endavant la 
nova gent entrant, comprometent-se per un any. 
Cal remarcar que l’ajuda tant de la Maria com 
de l’Anna ha estat immensa. Sobretot la Maria, 
a qui li ha tocat seguir més el dia a dia de l’As-
sociació. Per tots aquests dies, moments i activi-
tats, moltes gràcies de tot cor.

Un cop constituïda la nova comissió, es va acor-
dar que les activitats de la festa major, principal 
esdeveniment de l’any per la seva envergadura, 
així com la Marxa Popular les organitzessin real-
ment la gent del poble, constituint grups de treba-
ll per a cada activitat. Així doncs, es va convocar 
una nova reunió, oberta a tot el poble, per tal que 
totes aquelles persones que volguessin participar 
i organitzar les activitats ho poguessin fer.

Cal deixar molt clar que volem agrair d’una 
manera molt profunda la col·laboració de totes 
aquelles persones que es varen interessar i impli-
car organitzant algunes de les activitats. Al 
mateix temps, creiem que varen ser un gran èxit 
en tots els sentits. A gairebé totes les activitats 
va haver-hi una gran afluència de gent, i la gent 
va gaudir de totes les propostes. No és fàcil 
acontentar a tothom, així i tot es va intentar 
fer-ho. Durant el transcurs de la festa vàrem anar 
preguntat i recollint l’opinió de la gent per tal de 
fer una autocrítica i, de cara al proper any, millo-
rar, dins de les nostres possibilitats, totes aque-
lles coses que es poguessin corregir.

També voldríem dir, responent a algunes visions 
més crítiques, que continuem demanant i neces-
sitant la col·laboració de tothom, que totes les 
propostes seran benvingudes i que, sempre que 
es pugui, seran dutes a la pràctica. Ens agrada-
ria que cada cop més gent i més diversa partici-
pés activament en la llarga preparació de la 
festa, amb idees, responsabilitat, ganes i tota la 
bona actitud que tenim. Un cop acabada la festa 
major es va haver d’anar per feina i ja es va 
començar a preparar la 38a Marxa Popular de 
Tardor de Madremanya.

Enguany es va decidir, en una reunió oberta a 
tot el poble, que part dels beneficis de les 
inscripcions de la marxa anirien destinats a una 
causa benèfica. En aquest cas han anat desti-
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EL CIR, UNA IDEA GENIAL

Si en el butlletí de l’any passat parlàvem de la construcció i inauguració del CIR (Centre Intergenera-
cional Rural) del nostre poble, aquest any hem de parlar de l’èxit que ha estat aquest centre, que 
ha esdevingut referència per a tots els madremanyencs, i de la utilitat i l’ús que en fem.

La privilegiada situació, les instal·lacions, l’entorn enjardinat, el parc infantil, ens han convidat a disfru-
tar-lo a grans i petits, gaudint de les moltes activitas que s’hi fan, organitzades per l’Ajuntament, les 
entitats de Gent Gran, Associació de Dones…, o simplement els amics i amigues que per veure el 
futbol, per cosir, per fer jocs de taula, etcètera, ens reunim, i a més podem fer el toc o fer àpats, 
atesos per un servei de bar i restaurant excel·lent.

La mainada també hi són molt feliços: només cal veure com xuten la pilota, es gronxen o simplement 
juguen amb la sorra, mentre els papes, mames i avis prenen el cafè o llegeixen el diari. I els visitants, 
cada dia més, que diuen que n’estan encantats.

Les postes de sol des de la terrassa són immillorables, les tertúlies a la fresca els vespres d’estiu o 
a la llar de foc a l’hivern ens conviden a anar-hi i sentir-nos molt bé. Va ser una idea genial de qui 
va imaginar-lo i impulsar-lo, ho hem de reconèixer. I el millor de tot és que és el punt de trobada i 
reunió on sempre trobes amics d’aquesta gran família que és Madremanya.

Per molts anys puguem disfrutar-lo!!!

Associació Gent Gran, Montse A.
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GRUP D'ART TÈXTIL

Aquest any, l’Associació de Dones de Madre-
manya, a banda de col·laborar en les habituals 
activitats festives i benèfiques del poble, ha 
posat en marxa una nova iniciativa: un grup d’art 
tèxtil.

Aquest grup, que no requereix coneixements 
previs de costura ni d’art, és obert a tothom del 
poble i es reuneix els dimecres alterns al CIR de 
6 a 7.

Hem escollit l’art tèxtil, que utilitza les arts tradi-
cionals femenines com són ara el brodat, el 
teixit, el ganxet, el patchwork, la punta i la mitja, 
amb la voluntat de cridar l’atenció sobre la mar-
ginació a què ha estat sotmesa l’activitat artística 
femenina.

Com a primera proposta, cada participant treba-
lla en la creació d’una peça personal que inter-
preta l’entorn que ens envolta. Com a tècniques 
hem escollit l’apliqué, el patchwork i el brodat. 
El treball es realitza a casa, sense pressa ni 
terminis. Durant les trobades quinzenals compar-
tim el progrés i resolem entre totes dubtes tèc-
nics i estètics. A més, explorem i parlem de 
l’obra d’alguna de les artistes tèxtils actuals. 

Sota la premissa que l’art és un acte de comuni-
cació i que importa més el procés que el resul-
tat, la iniciativa vol enfortir els vincles de la 
comunitat mentre treballem la creativitat, apre-
nem sobre art tèxtil contemporani i practiquem 
algunes de les seves tècniques bàsiques.

Us animem a participar-hi!
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Qui s'atrevia a seguir avançant es podia trobar 
un pallasso malèfic i la nena de L'exorcista, sor-
tint del pati d'una casa, acompanyats amb una 
música que et posava els pèls de punta.

Més endavant podien sentir el soroll d'una moto 
que s'apropava fins a trobar-se un jove emmas-
carat que els perseguia, fins al següent tram.

Tampoc hi podia faltar en Freddy Krueger sortint 
d'una cantonada amb les seves urpes metàl·li-
ques i esmolades com ganivets.

Al final del camí un zombi amb un ull penjant 
sortia d'un amagatall perseguint els valents que 
volien acabar el carrer.

La sorpresa final apareixia quan tothom es pen-
sava que ja havia acabat el paratge i un zombi 
des de dins d'un cotxe cridava enmig del silenci 
i la foscor.

Va ser una experiència plena d'adrenalina i diver-
sió i on els organitzadors van gaudir molt prepa-
rant-ho. Aquesta barreja de bones sensacions 
pot ser garantia que no sigui l'únic carrer del 
terror que es faci a Madremanya. Us aconsellem 
que l'any vinent estigueu alerta a les cartelleres 
del poble.

JOVENTUT

Aquest any 2017 hem continuat tenint la Cora 
Rosell, la tècnica de joventut compartida amb els 
pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter, que 
organitza activitats i projectes mancomunats als 
diferents pobles de la Zona Jove (Bordils, Cervià 
de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Medinyà i Vilada-
sens), com ara cursos de monitor del lleure, sor-
tides a Port Aventura, Bus Nit per anar a Fires 
de Girona..., així com una activitat municipal 
mensual a Madremanya, que actualment és els 
dimecres de 17 a 19.30 h per a joves a partir 
d’11 anys, amb l’objectiu que els joves es cone-
guin entre ells, gaudeixin d’una activitat per a la 
seva edat i involucrar-los en les activitats que es 
realitzen al poble. Segurament heu participat o 
heu sentit parlar d’una de les activitats que han 
organitzat recentment aquests joves: el Carrer 
del Terror. Estem convençuts que aquesta 
només serà la primera de moltes activitats que 
organitzaran perquè se’ls veu molt engrescats.

EL CARRER DEL TERROR

Castanyera, panellets, moniatos, etcètera, potser 
són paraules un pèl avorrides per als joves, que 
prefereixen emocions fortes i activitats estrange-
res com el Halloween.

A Madremanya no ens hem volgut quedar enrere 
i el divendres 10 de novembre, amb els joves 
d'entre 11 i 13 anys, vam organitzar un carrer 
del terror.

Aquests joves es troben a la tarda, un dimecres 
al mes, a l'Espai Jove de Madremanya. Allà van 
fer totes les reunions necessàries per als prepa-
ratius per a un dia terrorífic. S'ha d'agrair la 
col·laboració de l'Ajuntament i els pares 

d'aquests joves, que van fer una gran feina ador-
nant el carrer i maquillant els personatges. Grà-
cies a ells vam aconseguir crear un ambient molt 
tètric, i des de l'organització us ho volem agrair!
Va estar obert a tots els públics. En ser una acti-
vitat de por, era recomanable que els menors de 
10 anys anessin acompanyats d'un adult, però 
això no va ser necessari per a nens molt valents 
que van decidir entrar sols i fins i tot repetir més 
d'una vegada.

Per tal de gaudir millor de l'espectacle es van fer 
grups d'unes 5 o 7 persones, que entraven 
segons l'ordre d'arribada, cada 5 minuts. Això va 
fer que unes 100 persones poguessin trobar-se 
en directe l'experiència tenebrosa que s'amagava 
als racons més inesperats dels carrers de Ma-
dremanya.

Només d’entrar, la mort els posava en situació 
d'alerta, perquè van poder veure que les criatures 
podien sortir dels llocs més foscos i amagats.
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Qui s'atrevia a seguir avançant es podia trobar 
un pallasso malèfic i la nena de L'exorcista, sor-
tint del pati d'una casa, acompanyats amb una 
música que et posava els pèls de punta.

Més endavant podien sentir el soroll d'una moto 
que s'apropava fins a trobar-se un jove emmas-
carat que els perseguia, fins al següent tram.

Tampoc hi podia faltar en Freddy Krueger sortint 
d'una cantonada amb les seves urpes metàl·li-
ques i esmolades com ganivets.

Al final del camí un zombi amb un ull penjant 
sortia d'un amagatall perseguint els valents que 
volien acabar el carrer.

La sorpresa final apareixia quan tothom es pen-
sava que ja havia acabat el paratge i un zombi 
des de dins d'un cotxe cridava enmig del silenci 
i la foscor.

Va ser una experiència plena d'adrenalina i diver-
sió i on els organitzadors van gaudir molt prepa-
rant-ho. Aquesta barreja de bones sensacions 
pot ser garantia que no sigui l'únic carrer del 
terror que es faci a Madremanya. Us aconsellem 
que l'any vinent estigueu alerta a les cartelleres 
del poble.

Aquest any 2017 hem continuat tenint la Cora 
Rosell, la tècnica de joventut compartida amb els 
pobles de la Zona Jove de la Llera del Ter, que 
organitza activitats i projectes mancomunats als 
diferents pobles de la Zona Jove (Bordils, Cervià 
de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Medinyà i Vilada-
sens), com ara cursos de monitor del lleure, sor-
tides a Port Aventura, Bus Nit per anar a Fires 
de Girona..., així com una activitat municipal 
mensual a Madremanya, que actualment és els 
dimecres de 17 a 19.30 h per a joves a partir 
d’11 anys, amb l’objectiu que els joves es cone-
guin entre ells, gaudeixin d’una activitat per a la 
seva edat i involucrar-los en les activitats que es 
realitzen al poble. Segurament heu participat o 
heu sentit parlar d’una de les activitats que han 
organitzat recentment aquests joves: el Carrer 
del Terror. Estem convençuts que aquesta 
només serà la primera de moltes activitats que 
organitzaran perquè se’ls veu molt engrescats.

EL CARRER DEL TERROR

Castanyera, panellets, moniatos, etcètera, potser 
són paraules un pèl avorrides per als joves, que 
prefereixen emocions fortes i activitats estrange-
res com el Halloween.

A Madremanya no ens hem volgut quedar enrere 
i el divendres 10 de novembre, amb els joves 
d'entre 11 i 13 anys, vam organitzar un carrer 
del terror.

Aquests joves es troben a la tarda, un dimecres 
al mes, a l'Espai Jove de Madremanya. Allà van 
fer totes les reunions necessàries per als prepa-
ratius per a un dia terrorífic. S'ha d'agrair la 
col·laboració de l'Ajuntament i els pares 

d'aquests joves, que van fer una gran feina ador-
nant el carrer i maquillant els personatges. Grà-
cies a ells vam aconseguir crear un ambient molt 
tètric, i des de l'organització us ho volem agrair!
Va estar obert a tots els públics. En ser una acti-
vitat de por, era recomanable que els menors de 
10 anys anessin acompanyats d'un adult, però 
això no va ser necessari per a nens molt valents 
que van decidir entrar sols i fins i tot repetir més 
d'una vegada.

Per tal de gaudir millor de l'espectacle es van fer 
grups d'unes 5 o 7 persones, que entraven 
segons l'ordre d'arribada, cada 5 minuts. Això va 
fer que unes 100 persones poguessin trobar-se 
en directe l'experiència tenebrosa que s'amagava 
als racons més inesperats dels carrers de Ma-
dremanya.

Només d’entrar, la mort els posava en situació 
d'alerta, perquè van poder veure que les criatures 
podien sortir dels llocs més foscos i amagats.
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ACCIONS DIVERSES

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 8,5 kg d’ali-
ments bàsics per aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre entorn rebin ajuda 
alimentària.

TARDA DE JOCS

El març passat es va organitzar una tarda de 
jocs en col·laboració amb l’empresa Via Lúdica 
amb l’objectiu de gaudir d’una tarda amb família 
i amics per compartir i descobrir jocs. Es va 
aprofitar aquest moment perquè els assistents 
poguessin donar l’opinió sobre quins jocs volien 
que comprés l’Ajuntament per a la dotació del 
CIR. Amb un pressupost de 300 euros es van 
poder comprar tots els jocs que es van proposar 
en els papers dipositats a l’urna i algun més dels 
recomanats pels professionals de Via Lúdica per 
tal que hi hagués varietat de jocs i per a totes 
les edats. Aquests són els següents:

¡Sí, Señor Oscuro! / Animal sobre animal / Brick 
Party / Carcassonne Junior / Crossing / Cucu 
Tras / Dobble / Frutalito / Halli Galli / Happy 
Party / Ikonikus / King of Tokyo / Speed Cups / 
Timeline eventos / Timeline inventos / Tweegles 
/ Ugha Bugha

Alguns d’ells ja han estat estrenats pels infants 
del poble i a partir del gener els podreu demanar 
al personal del CIR, que els tindran guardats 
darrere el taulell per afavorir que se’n faci un ús 
correcte i preservar-los durant el major temps 
possible. Per aquest mateix motiu, dins de cada 
capsa hi trobareu un full on anotar quin dia 
l’agafeu, la persona que se’n fa responsable i un 

espai per firmar un cop s’hagi recollit per tal de 
donar la conformitat que s’entrega de nou al 
personal del CIR amb totes les peces.

“AL GIRONÈS LLEGIM!”

L’any 2017 va ser el primer que Madremanya es 
va sumar a la iniciativa impulsada pel Consell 
Comarcal del Gironès Al Gironès llegim!. El pròxim 
2018 ens tornarem a sumar al que serà la 3a 
edició amb l’objectiu d’organitzar activitats diver-
ses per fomentar la lectura. Ens agradaria poder 
estrenar la sala polivalent del CIR i intentar-la ade-
quar com a punt de lectura, i qui sap si podria 
ser l’espai que aculli un futur club de lectura.

També ens agradaria fer alguna tarda de contes 
a la vora del foc, per recuperar una tradició quasi 
perduda i gaudir de la llar de foc del CIR. Per 
aquest motiu us demanaríem que les persones 
interessades a explicar un conte us poséssiu en 
contacte amb nosaltres a través del correu elec-
trònic participaciociutadana@madremanya.cat per 
tal d’organitzar les sessions. Una altra activitat 
que es realitzarà al CIR és un taller de “contes 
que es mengen”, organitzat per la Laura, cuinera 
del CIR, on el propi conte serà la presentació 
d’una recepta que elaborarem perquè després a 
casa la puguem cuinar i tastar. Finalment, una 
activitat que no hi pot faltar és la ja coneguda 
Fira de Llegendes i contes per als més menuts.
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se sumen a la retransmissió en directe a través 
de pantalles gegants. El 21 de juliol passat, 
l'Ajuntament de Madremanya es va afegir a 
aquesta iniciativa a través d'una pantalla gegant 
instal·lada a la plaça Major i vam poder gaudir 
de la retransmissió de l'òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi, de manera gratuïta, amb un 
notable èxit de públic.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 1 d'octubre i els 
homenatjats de la Germandat un any més van 
ser en Jaume i l'Ernest Hipòlit, en Narcís Puig i 
en Miquel Marquès.

Tots junts vam poder assistir a una missa solem-
ne amb l'acompanyament de la cobla La Princi-
pal de Cassà, que tot seguit també ens va tocar 
tres sardanes a la plaça.

FESTA DE MILLARS

El 19 de novembre vam celebrar la Festa de 
Millars en honor de santa Victòria i sant Iscle. La 
Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir tres sardanes que vam poder ballar tots 
junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho vam fer amb una missa 
solemne acompanyats, aquest passat any, per la 
coral El Pla de Girona, que tot seguit ens va 
oferir un petit concert de nadales. Enguany 
tindrem l'acompanyament de la mateixa coral, 
que ha canviat de nom i ara s'anomena Coral 
Musicandis.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi:

El 6 de maig la Companyia Festuc Teatre va 
representar l'obra La Rateta que escombrava 
l'escaleta. Aquesta representació, que s'havia de 
fer a les escales de l'església, es va traslladar al 
CIR per la pluja, però, amb tot, tots els nens i 
nenes en van poder gaudir d'allò més!

I el 17 de juny, aquesta vegada sí, a les escales 
de l'església, en Pere Hosta ens va oferir la repre-
sentació de la seva obra titulada Tal com sóc.

EMERGENT

Durant l'estiu, com ja passa des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on hi tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 8 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam fruir de la 

música de la Maria Arnal i en Marcel Bagés, de 
la Paula Valls i d'en Matthew McDaid. També 
vam passar-ho bé amb els pallassos de Tortell 
Poltrona, vam riure d'allò més amb les improvi-
sacions de Planeta Impro i ens vam meravellar 
amb l'il·lusionisme d'en Pere Rafart.

Val a dir que, com cada any, el poble es va 
omplir amb visitants vinguts de tota la província 
que van enllaminir-se amb delícies d'un festival 
que ja porta anys d'èxits a la nostra demarcació.

LICEU A LA FRESCA

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de 
promoure i potenciar la cultura, té vocació d'ex-
pandir i difondre l'activitat operística i musical 
per tot el territori amb el programa Tots som 
Liceu. Aquesta iniciativa té com a objectiu princi-
pal continuar construint el Liceu de tots, posant 
l'òpera a l'abast de tota la ciutadania, sense limi-
tacions econòmiques ni geogràfiques, amb la 
vocació de servei públic i de recerca de l'ex-
cel·lència artística que té el Liceu. Any rere any 
és un èxit de participació, amb més pobles que 

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la trentena edició de la Festa d’Ho-
menatge a la Gent Gran del municipi. Aquest any 
va caure el diumenge 7 de maig. 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. Seguida-
ment, a les 11 h, es va celebrar la missa amb 
l'acompanyament de la coral Amarcord, que, un 
cop acabat l’ofici, ens van oferir un concert amb 
algunes de les seves adaptacions.

A les 13 h va sortir l'autocar d'en Xiberta per anar 
a dinar al restaurant Mig Meló de l'Escala, i a les 
14 h ja hi érem tots disposats a començar el dinar 
de celebració del 30è Homenatge a la Gent Gran.

Els homenatjats aquest any com l’home i la dona 
més grans del municipi un cop més van ser en 
Jaume Hipòlit i la Maria Brancós, i esperem que 
pugui continuar essent així durant molt de temps 
més! Els nous jubilats van ser la M. Concepció 
Carreras Brancós, la M. Soledad Ferrer Molinas, 
la Janet Esther Gladstone, la Rosa Rovira Cussó 
i en Pere Vigo Sallent.

Durant el dinar també es va aprofitar per agrair 
a la Júlia Castelló tants anys de dedicació a tota 
la gent gran de Madremanya i li vam fer entrega 
d'un detall commemoratiu!

A les 17 h vam gaudir d'un passeig fins a Caste-
lló d'Empúries a cavall del trenet turístic que 
uneix els dos indrets, tot vorejant la bonica 
costa. Allà vam poder estirar les cames i els més 
petits van poder gaudir de la sorra de la platja.
Hem de dir que la portada de la invitació va ser 
obra de la Núria Casadevall i n'hi donem les grà-
cies molt afectuosament.

HOMENATGE A LA GENT GRAN

REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient, en què, junt amb l'Ajunta-
ment, hi col·laboren una bona part de les asso-

ciacions del poble. Un any més els Reis van arri-
bar puntuals a Madremanya i van convertir la nit 
del 5 de gener en una de les més màgiques i 
esperades per tots els infants del municipi.

FIRA DE LLEGENDES

El 15 d'abril passat es va dur a terme la sisena 
Fira de Llegendes, organitzada per l'Ajuntament, 
l'Associació de Dones i de la Gent Gran. Un any 
més es va diposar de l'aportació desinteressada 
de tot el poble. Durant tot el dia es van organit-
zar un conjunt d'activitats per reivindicar el patri-
moni oral del municipi i especialment el de les 
Gavarres. A més, la jornada es va fer coincidir 
amb la Fira de l'Oli i el Pa, amb una bona 

mostra de diferents parades d'aquests articles i 
d’altres a la plaça Major i els voltants.

El calendari d'actes de la jornada va ser el 
següent:

A les 11 h i a les 18.30 h es va fer la represen-
tació de diferents llegendes a càrrec dels habi-
tants de Madremanya, tot recorrent diferents 
racons amb molt d'encant del nostre poble. 
Totes les llegendes interpretades aquest any 
tenien la temàtica de l'aigua com a nexe comú i 
les diferents representacions es van fer en espais 
que també tenien una especial relació amb la 
temàtica escollida.

Les llegendes representades van ser vuit i duien 
els títols següents:

° La Font de Sant Ampèlit

° La Font d'en Pericot

° El Pou de la Goja

° Bugada de Goges

° El pop de les Gavarres

° Sa Galera i es Gegant

° El Pou del Convent

° Mà de Madremanya

Al migdia vam fer un dinar de germanor al pave-
lló a càrrec del CIR.

A les 17 h en Xavier Cortadellas va fer la presen-
tació del seu últim llibre a la sala de plens de 
l'ajuntament.

I a les 20.45 h vam tancar la jornada amb un 
espectacle de foc, música i llum a càrrec de 
l'empresa Aestus Show que duia per títol Ignis 
Chorum.
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se sumen a la retransmissió en directe a través 
de pantalles gegants. El 21 de juliol passat, 
l'Ajuntament de Madremanya es va afegir a 
aquesta iniciativa a través d'una pantalla gegant 
instal·lada a la plaça Major i vam poder gaudir 
de la retransmissió de l'òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi, de manera gratuïta, amb un 
notable èxit de públic.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 1 d'octubre i els 
homenatjats de la Germandat un any més van 
ser en Jaume i l'Ernest Hipòlit, en Narcís Puig i 
en Miquel Marquès.

Tots junts vam poder assistir a una missa solem-
ne amb l'acompanyament de la cobla La Princi-
pal de Cassà, que tot seguit també ens va tocar 
tres sardanes a la plaça.

FESTA DE MILLARS

El 19 de novembre vam celebrar la Festa de 
Millars en honor de santa Victòria i sant Iscle. La 
Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir tres sardanes que vam poder ballar tots 
junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho vam fer amb una missa 
solemne acompanyats, aquest passat any, per la 
coral El Pla de Girona, que tot seguit ens va 
oferir un petit concert de nadales. Enguany 
tindrem l'acompanyament de la mateixa coral, 
que ha canviat de nom i ara s'anomena Coral 
Musicandis.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi:

El 6 de maig la Companyia Festuc Teatre va 
representar l'obra La Rateta que escombrava 
l'escaleta. Aquesta representació, que s'havia de 
fer a les escales de l'església, es va traslladar al 
CIR per la pluja, però, amb tot, tots els nens i 
nenes en van poder gaudir d'allò més!

I el 17 de juny, aquesta vegada sí, a les escales 
de l'església, en Pere Hosta ens va oferir la repre-
sentació de la seva obra titulada Tal com sóc.

EMERGENT

Durant l'estiu, com ja passa des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on hi tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 8 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam fruir de la 

música de la Maria Arnal i en Marcel Bagés, de 
la Paula Valls i d'en Matthew McDaid. També 
vam passar-ho bé amb els pallassos de Tortell 
Poltrona, vam riure d'allò més amb les improvi-
sacions de Planeta Impro i ens vam meravellar 
amb l'il·lusionisme d'en Pere Rafart.

Val a dir que, com cada any, el poble es va 
omplir amb visitants vinguts de tota la província 
que van enllaminir-se amb delícies d'un festival 
que ja porta anys d'èxits a la nostra demarcació.

LICEU A LA FRESCA

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de 
promoure i potenciar la cultura, té vocació d'ex-
pandir i difondre l'activitat operística i musical 
per tot el territori amb el programa Tots som 
Liceu. Aquesta iniciativa té com a objectiu princi-
pal continuar construint el Liceu de tots, posant 
l'òpera a l'abast de tota la ciutadania, sense limi-
tacions econòmiques ni geogràfiques, amb la 
vocació de servei públic i de recerca de l'ex-
cel·lència artística que té el Liceu. Any rere any 
és un èxit de participació, amb més pobles que 

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la trentena edició de la Festa d’Ho-
menatge a la Gent Gran del municipi. Aquest any 
va caure el diumenge 7 de maig. 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. Seguida-
ment, a les 11 h, es va celebrar la missa amb 
l'acompanyament de la coral Amarcord, que, un 
cop acabat l’ofici, ens van oferir un concert amb 
algunes de les seves adaptacions.

A les 13 h va sortir l'autocar d'en Xiberta per anar 
a dinar al restaurant Mig Meló de l'Escala, i a les 
14 h ja hi érem tots disposats a començar el dinar 
de celebració del 30è Homenatge a la Gent Gran.

Els homenatjats aquest any com l’home i la dona 
més grans del municipi un cop més van ser en 
Jaume Hipòlit i la Maria Brancós, i esperem que 
pugui continuar essent així durant molt de temps 
més! Els nous jubilats van ser la M. Concepció 
Carreras Brancós, la M. Soledad Ferrer Molinas, 
la Janet Esther Gladstone, la Rosa Rovira Cussó 
i en Pere Vigo Sallent.

Durant el dinar també es va aprofitar per agrair 
a la Júlia Castelló tants anys de dedicació a tota 
la gent gran de Madremanya i li vam fer entrega 
d'un detall commemoratiu!

A les 17 h vam gaudir d'un passeig fins a Caste-
lló d'Empúries a cavall del trenet turístic que 
uneix els dos indrets, tot vorejant la bonica 
costa. Allà vam poder estirar les cames i els més 
petits van poder gaudir de la sorra de la platja.
Hem de dir que la portada de la invitació va ser 
obra de la Núria Casadevall i n'hi donem les grà-
cies molt afectuosament.

CULTURA, FESTES I ACTUACIONS

REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient, en què, junt amb l'Ajunta-
ment, hi col·laboren una bona part de les asso-

ciacions del poble. Un any més els Reis van arri-
bar puntuals a Madremanya i van convertir la nit 
del 5 de gener en una de les més màgiques i 
esperades per tots els infants del municipi.

FIRA DE LLEGENDES

El 15 d'abril passat es va dur a terme la sisena 
Fira de Llegendes, organitzada per l'Ajuntament, 
l'Associació de Dones i de la Gent Gran. Un any 
més es va diposar de l'aportació desinteressada 
de tot el poble. Durant tot el dia es van organit-
zar un conjunt d'activitats per reivindicar el patri-
moni oral del municipi i especialment el de les 
Gavarres. A més, la jornada es va fer coincidir 
amb la Fira de l'Oli i el Pa, amb una bona 

mostra de diferents parades d'aquests articles i 
d’altres a la plaça Major i els voltants.

El calendari d'actes de la jornada va ser el 
següent:

A les 11 h i a les 18.30 h es va fer la represen-
tació de diferents llegendes a càrrec dels habi-
tants de Madremanya, tot recorrent diferents 
racons amb molt d'encant del nostre poble. 
Totes les llegendes interpretades aquest any 
tenien la temàtica de l'aigua com a nexe comú i 
les diferents representacions es van fer en espais 
que també tenien una especial relació amb la 
temàtica escollida.

Les llegendes representades van ser vuit i duien 
els títols següents:

° La Font de Sant Ampèlit

° La Font d'en Pericot

° El Pou de la Goja

° Bugada de Goges

° El pop de les Gavarres

° Sa Galera i es Gegant

° El Pou del Convent

° Mà de Madremanya

Al migdia vam fer un dinar de germanor al pave-
lló a càrrec del CIR.

A les 17 h en Xavier Cortadellas va fer la presen-
tació del seu últim llibre a la sala de plens de 
l'ajuntament.

I a les 20.45 h vam tancar la jornada amb un 
espectacle de foc, música i llum a càrrec de 
l'empresa Aestus Show que duia per títol Ignis 
Chorum.
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se sumen a la retransmissió en directe a través 
de pantalles gegants. El 21 de juliol passat, 
l'Ajuntament de Madremanya es va afegir a 
aquesta iniciativa a través d'una pantalla gegant 
instal·lada a la plaça Major i vam poder gaudir 
de la retransmissió de l'òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi, de manera gratuïta, amb un 
notable èxit de públic.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 1 d'octubre i els 
homenatjats de la Germandat un any més van 
ser en Jaume i l'Ernest Hipòlit, en Narcís Puig i 
en Miquel Marquès.

Tots junts vam poder assistir a una missa solem-
ne amb l'acompanyament de la cobla La Princi-
pal de Cassà, que tot seguit també ens va tocar 
tres sardanes a la plaça.

FESTA DE MILLARS

El 19 de novembre vam celebrar la Festa de 
Millars en honor de santa Victòria i sant Iscle. La 
Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir tres sardanes que vam poder ballar tots 
junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho vam fer amb una missa 
solemne acompanyats, aquest passat any, per la 
coral El Pla de Girona, que tot seguit ens va 
oferir un petit concert de nadales. Enguany 
tindrem l'acompanyament de la mateixa coral, 
que ha canviat de nom i ara s'anomena Coral 
Musicandis.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi:

El 6 de maig la Companyia Festuc Teatre va 
representar l'obra La Rateta que escombrava 
l'escaleta. Aquesta representació, que s'havia de 
fer a les escales de l'església, es va traslladar al 
CIR per la pluja, però, amb tot, tots els nens i 
nenes en van poder gaudir d'allò més!

I el 17 de juny, aquesta vegada sí, a les escales 
de l'església, en Pere Hosta ens va oferir la repre-
sentació de la seva obra titulada Tal com sóc.

EMERGENT

Durant l'estiu, com ja passa des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on hi tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 8 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam fruir de la 

música de la Maria Arnal i en Marcel Bagés, de 
la Paula Valls i d'en Matthew McDaid. També 
vam passar-ho bé amb els pallassos de Tortell 
Poltrona, vam riure d'allò més amb les improvi-
sacions de Planeta Impro i ens vam meravellar 
amb l'il·lusionisme d'en Pere Rafart.

Val a dir que, com cada any, el poble es va 
omplir amb visitants vinguts de tota la província 
que van enllaminir-se amb delícies d'un festival 
que ja porta anys d'èxits a la nostra demarcació.

LICEU A LA FRESCA

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de 
promoure i potenciar la cultura, té vocació d'ex-
pandir i difondre l'activitat operística i musical 
per tot el territori amb el programa Tots som 
Liceu. Aquesta iniciativa té com a objectiu princi-
pal continuar construint el Liceu de tots, posant 
l'òpera a l'abast de tota la ciutadania, sense limi-
tacions econòmiques ni geogràfiques, amb la 
vocació de servei públic i de recerca de l'ex-
cel·lència artística que té el Liceu. Any rere any 
és un èxit de participació, amb més pobles que 

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la trentena edició de la Festa d’Ho-
menatge a la Gent Gran del municipi. Aquest any 
va caure el diumenge 7 de maig. 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. Seguida-
ment, a les 11 h, es va celebrar la missa amb 
l'acompanyament de la coral Amarcord, que, un 
cop acabat l’ofici, ens van oferir un concert amb 
algunes de les seves adaptacions.

A les 13 h va sortir l'autocar d'en Xiberta per anar 
a dinar al restaurant Mig Meló de l'Escala, i a les 
14 h ja hi érem tots disposats a començar el dinar 
de celebració del 30è Homenatge a la Gent Gran.

Els homenatjats aquest any com l’home i la dona 
més grans del municipi un cop més van ser en 
Jaume Hipòlit i la Maria Brancós, i esperem que 
pugui continuar essent així durant molt de temps 
més! Els nous jubilats van ser la M. Concepció 
Carreras Brancós, la M. Soledad Ferrer Molinas, 
la Janet Esther Gladstone, la Rosa Rovira Cussó 
i en Pere Vigo Sallent.

Durant el dinar també es va aprofitar per agrair 
a la Júlia Castelló tants anys de dedicació a tota 
la gent gran de Madremanya i li vam fer entrega 
d'un detall commemoratiu!

A les 17 h vam gaudir d'un passeig fins a Caste-
lló d'Empúries a cavall del trenet turístic que 
uneix els dos indrets, tot vorejant la bonica 
costa. Allà vam poder estirar les cames i els més 
petits van poder gaudir de la sorra de la platja.
Hem de dir que la portada de la invitació va ser 
obra de la Núria Casadevall i n'hi donem les grà-
cies molt afectuosament.

REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient, en què, junt amb l'Ajunta-
ment, hi col·laboren una bona part de les asso-

ciacions del poble. Un any més els Reis van arri-
bar puntuals a Madremanya i van convertir la nit 
del 5 de gener en una de les més màgiques i 
esperades per tots els infants del municipi.

FIRA DE LLEGENDES

El 15 d'abril passat es va dur a terme la sisena 
Fira de Llegendes, organitzada per l'Ajuntament, 
l'Associació de Dones i de la Gent Gran. Un any 
més es va diposar de l'aportació desinteressada 
de tot el poble. Durant tot el dia es van organit-
zar un conjunt d'activitats per reivindicar el patri-
moni oral del municipi i especialment el de les 
Gavarres. A més, la jornada es va fer coincidir 
amb la Fira de l'Oli i el Pa, amb una bona 

mostra de diferents parades d'aquests articles i 
d’altres a la plaça Major i els voltants.

El calendari d'actes de la jornada va ser el 
següent:

A les 11 h i a les 18.30 h es va fer la represen-
tació de diferents llegendes a càrrec dels habi-
tants de Madremanya, tot recorrent diferents 
racons amb molt d'encant del nostre poble. 
Totes les llegendes interpretades aquest any 
tenien la temàtica de l'aigua com a nexe comú i 
les diferents representacions es van fer en espais 
que també tenien una especial relació amb la 
temàtica escollida.

Les llegendes representades van ser vuit i duien 
els títols següents:

° La Font de Sant Ampèlit

° La Font d'en Pericot

° El Pou de la Goja

° Bugada de Goges

° El pop de les Gavarres

° Sa Galera i es Gegant

° El Pou del Convent

° Mà de Madremanya

Al migdia vam fer un dinar de germanor al pave-
lló a càrrec del CIR.

A les 17 h en Xavier Cortadellas va fer la presen-
tació del seu últim llibre a la sala de plens de 
l'ajuntament.

I a les 20.45 h vam tancar la jornada amb un 
espectacle de foc, música i llum a càrrec de 
l'empresa Aestus Show que duia per títol Ignis 
Chorum.
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se sumen a la retransmissió en directe a través 
de pantalles gegants. El 21 de juliol passat, 
l'Ajuntament de Madremanya es va afegir a 
aquesta iniciativa a través d'una pantalla gegant 
instal·lada a la plaça Major i vam poder gaudir 
de la retransmissió de l'òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi, de manera gratuïta, amb un 
notable èxit de públic.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 1 d'octubre i els 
homenatjats de la Germandat un any més van 
ser en Jaume i l'Ernest Hipòlit, en Narcís Puig i 
en Miquel Marquès.

Tots junts vam poder assistir a una missa solem-
ne amb l'acompanyament de la cobla La Princi-
pal de Cassà, que tot seguit també ens va tocar 
tres sardanes a la plaça.

FESTA DE MILLARS

El 19 de novembre vam celebrar la Festa de 
Millars en honor de santa Victòria i sant Iscle. La 
Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir tres sardanes que vam poder ballar tots 
junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho vam fer amb una missa 
solemne acompanyats, aquest passat any, per la 
coral El Pla de Girona, que tot seguit ens va 
oferir un petit concert de nadales. Enguany 
tindrem l'acompanyament de la mateixa coral, 
que ha canviat de nom i ara s'anomena Coral 
Musicandis.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi:

El 6 de maig la Companyia Festuc Teatre va 
representar l'obra La Rateta que escombrava 
l'escaleta. Aquesta representació, que s'havia de 
fer a les escales de l'església, es va traslladar al 
CIR per la pluja, però, amb tot, tots els nens i 
nenes en van poder gaudir d'allò més!

I el 17 de juny, aquesta vegada sí, a les escales 
de l'església, en Pere Hosta ens va oferir la repre-
sentació de la seva obra titulada Tal com sóc.

EMERGENT

Durant l'estiu, com ja passa des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on hi tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 8 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam fruir de la 

música de la Maria Arnal i en Marcel Bagés, de 
la Paula Valls i d'en Matthew McDaid. També 
vam passar-ho bé amb els pallassos de Tortell 
Poltrona, vam riure d'allò més amb les improvi-
sacions de Planeta Impro i ens vam meravellar 
amb l'il·lusionisme d'en Pere Rafart.

Val a dir que, com cada any, el poble es va 
omplir amb visitants vinguts de tota la província 
que van enllaminir-se amb delícies d'un festival 
que ja porta anys d'èxits a la nostra demarcació.

LICEU A LA FRESCA

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca de 
promoure i potenciar la cultura, té vocació d'ex-
pandir i difondre l'activitat operística i musical 
per tot el territori amb el programa Tots som 
Liceu. Aquesta iniciativa té com a objectiu princi-
pal continuar construint el Liceu de tots, posant 
l'òpera a l'abast de tota la ciutadania, sense limi-
tacions econòmiques ni geogràfiques, amb la 
vocació de servei públic i de recerca de l'ex-
cel·lència artística que té el Liceu. Any rere any 
és un èxit de participació, amb més pobles que 

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la trentena edició de la Festa d’Ho-
menatge a la Gent Gran del municipi. Aquest any 
va caure el diumenge 7 de maig. 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. Seguida-
ment, a les 11 h, es va celebrar la missa amb 
l'acompanyament de la coral Amarcord, que, un 
cop acabat l’ofici, ens van oferir un concert amb 
algunes de les seves adaptacions.

A les 13 h va sortir l'autocar d'en Xiberta per anar 
a dinar al restaurant Mig Meló de l'Escala, i a les 
14 h ja hi érem tots disposats a començar el dinar 
de celebració del 30è Homenatge a la Gent Gran.

Els homenatjats aquest any com l’home i la dona 
més grans del municipi un cop més van ser en 
Jaume Hipòlit i la Maria Brancós, i esperem que 
pugui continuar essent així durant molt de temps 
més! Els nous jubilats van ser la M. Concepció 
Carreras Brancós, la M. Soledad Ferrer Molinas, 
la Janet Esther Gladstone, la Rosa Rovira Cussó 
i en Pere Vigo Sallent.

Durant el dinar també es va aprofitar per agrair 
a la Júlia Castelló tants anys de dedicació a tota 
la gent gran de Madremanya i li vam fer entrega 
d'un detall commemoratiu!

A les 17 h vam gaudir d'un passeig fins a Caste-
lló d'Empúries a cavall del trenet turístic que 
uneix els dos indrets, tot vorejant la bonica 
costa. Allà vam poder estirar les cames i els més 
petits van poder gaudir de la sorra de la platja.
Hem de dir que la portada de la invitació va ser 
obra de la Núria Casadevall i n'hi donem les grà-
cies molt afectuosament.

REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient, en què, junt amb l'Ajunta-
ment, hi col·laboren una bona part de les asso-

ciacions del poble. Un any més els Reis van arri-
bar puntuals a Madremanya i van convertir la nit 
del 5 de gener en una de les més màgiques i 
esperades per tots els infants del municipi.

FIRA DE LLEGENDES

El 15 d'abril passat es va dur a terme la sisena 
Fira de Llegendes, organitzada per l'Ajuntament, 
l'Associació de Dones i de la Gent Gran. Un any 
més es va diposar de l'aportació desinteressada 
de tot el poble. Durant tot el dia es van organit-
zar un conjunt d'activitats per reivindicar el patri-
moni oral del municipi i especialment el de les 
Gavarres. A més, la jornada es va fer coincidir 
amb la Fira de l'Oli i el Pa, amb una bona 

mostra de diferents parades d'aquests articles i 
d’altres a la plaça Major i els voltants.

El calendari d'actes de la jornada va ser el 
següent:

A les 11 h i a les 18.30 h es va fer la represen-
tació de diferents llegendes a càrrec dels habi-
tants de Madremanya, tot recorrent diferents 
racons amb molt d'encant del nostre poble. 
Totes les llegendes interpretades aquest any 
tenien la temàtica de l'aigua com a nexe comú i 
les diferents representacions es van fer en espais 
que també tenien una especial relació amb la 
temàtica escollida.

Les llegendes representades van ser vuit i duien 
els títols següents:

° La Font de Sant Ampèlit

° La Font d'en Pericot

° El Pou de la Goja

° Bugada de Goges

° El pop de les Gavarres

° Sa Galera i es Gegant

° El Pou del Convent

° Mà de Madremanya

Al migdia vam fer un dinar de germanor al pave-
lló a càrrec del CIR.

A les 17 h en Xavier Cortadellas va fer la presen-
tació del seu últim llibre a la sala de plens de 
l'ajuntament.

I a les 20.45 h vam tancar la jornada amb un 
espectacle de foc, música i llum a càrrec de 
l'empresa Aestus Show que duia per títol Ignis 
Chorum.
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se sumen a la retransmissió en directe a través 
de pantalles gegants. El 21 de juliol passat, 
l'Ajuntament de Madremanya es va afegir a 
aquesta iniciativa a través d'una pantalla gegant 
instal·lada a la plaça Major i vam poder gaudir 
de la retransmissió de l'òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi, de manera gratuïta, amb un 
notable èxit de públic.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 1 d'octubre i els 
homenatjats de la Germandat un any més van 
ser en Jaume i l'Ernest Hipòlit, en Narcís Puig i 
en Miquel Marquès.

Tots junts vam poder assistir a una missa solem-
ne amb l'acompanyament de la cobla La Princi-
pal de Cassà, que tot seguit també ens va tocar 
tres sardanes a la plaça.

FESTA DE MILLARS

El 19 de novembre vam celebrar la Festa de 
Millars en honor de santa Victòria i sant Iscle. La 
Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir tres sardanes que vam poder ballar tots 
junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho vam fer amb una missa 
solemne acompanyats, aquest passat any, per la 
coral El Pla de Girona, que tot seguit ens va 
oferir un petit concert de nadales. Enguany 
tindrem l'acompanyament de la mateixa coral, 
que ha canviat de nom i ara s'anomena Coral 
Musicandis.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi:

El 6 de maig la Companyia Festuc Teatre va 
representar l'obra La Rateta que escombrava 
l'escaleta. Aquesta representació, que s'havia de 
fer a les escales de l'església, es va traslladar al 
CIR per la pluja, però, amb tot, tots els nens i 
nenes en van poder gaudir d'allò més!

I el 17 de juny, aquesta vegada sí, a les escales 
de l'església, en Pere Hosta ens va oferir la repre-
sentació de la seva obra titulada Tal com sóc.

EMERGENT

Durant l'estiu, com ja passa des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on hi tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 8 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam fruir de la 

música de la Maria Arnal i en Marcel Bagés, de 
la Paula Valls i d'en Matthew McDaid. També 
vam passar-ho bé amb els pallassos de Tortell 
Poltrona, vam riure d'allò més amb les improvi-
sacions de Planeta Impro i ens vam meravellar 
amb l'il·lusionisme d'en Pere Rafart.

Val a dir que, com cada any, el poble es va 
omplir amb visitants vinguts de tota la província 
que van enllaminir-se amb delícies d'un festival 
que ja porta anys d'èxits a la nostra demarcació.

LICEU A LA FRESCA
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l'òpera a l'abast de tota la ciutadania, sense limi-
tacions econòmiques ni geogràfiques, amb la 
vocació de servei públic i de recerca de l'ex-
cel·lència artística que té el Liceu. Any rere any 
és un èxit de participació, amb més pobles que 
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TALLER DE MÚSICA

A l’inici del 2017 es va seguir realitzant el taller 
de música amb la Diana Sastre i després, degut 
a incompatibilitats horàries, amb l’Anna Castells 
fins a acabar el curs. Aquest setembre, hem 
pogut reprendre les sessions de musicoteràpia 
amb els nens i nens de Madremanya amb la 
Diana com a tallerista. L'activitat, que va tenir 
molt bona acollida l'any passat, es duu a terme 
al CIR de la població, un espai idoni on desen-
volupar les tècniques de la musicoteràpia com 
són l'expressió corporal, la improvisació musical, 
l'experimentació amb els sons i les estones de 
relaxació. Amb tot plegat es pretén trobar una 
estona de benestar personal que deixa els nens 
i nenes amb ganes de repetir. Aquest any l'acti-
vitat de musicoteràpia es du a terme amb un 
grup de vuit nens d'entre 3 i 8 anys, ja que no 
ha estat possible agrupar els infants en dues 
franges d’edat diferenciades, ja que necessità-
vem un mínim de participants. No obstant, no 
descartem aquesta possibilitat si hi hagués 
noves inscripcions. Molts dels infants ja van par-
ticipar en l'edició anterior, però també tenim 
noves incorporacions que han volgut provar 
aquesta estona musicoterapèutica. Salut i molta 
música!

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el quart any que gaudim de les clas-
ses de manualitats en anglès amb la Jillian Cas-
sidy. Per segon any, els infants poden gaudir de 
l’espai del CIR per desenvolupar l’activitat. Un 
any més, la tallerista busca una barreja d’activi-
tats perquè els infants es puguin relacionar amb 
un idioma estranger d’una manera natural, sense 
forçar-los a aprendre frases ni paraules de 
memòria, sinó aconseguint que entenguin allò 
que se’ls explica per poder realitzar l’activitat 
sense necessitat d’utilitzar un altre idioma que no 
sigui l’anglès. “Disfruto de ver que entienden 
cuando les hablo y como entre ellos se ayudan 
para que todas y todos entiendan, ellos mismos 
haciendo uso de la traducción del inglés al cata-
lán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”, diu la Jillian. De la ma-
teixa manera que amb el taller de música, no 
descartem seguir oferint grups (aquest any es va 
proposar un grup de conversa per a alumnes 
d’ESO que va quedar desert) i seguim escoltant 
noves propostes.

ACTIVITATS

GIMNÀS

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès, que fins al maig va estar dina-
mitzada per Ferran Guillaumes i en aquesta 
edició, iniciada a l’octubre, la dirigeix en Jordi 
González. L’objectiu és fer exercici físic per man-
tenir el cos actiu a través de diferents contin-
guts. S’inicia la sessió amb un escalfament pro-
gressiu, fent mobilitat articular, estiraments i 
algun joc cooperatiu, i se segueix amb la part 
principal de la sessió fent exercicis de força, 
equilibri, abdominals... Finalment, s’acaba amb 
estiraments i uns minuts de relaxació per des-
connectar de la rutina del dia a dia. Aquesta 
edició s’ha ampliat el material amb la compra 
d’unes peses i renovant les estores. Us animeu 
a provar-ho els dijous de 20 a 21.30 h a la sala 
polivalent del CIR?

TALLER DE MEMÒRIA

Enguany s’han realitzat 10 sessions de taller de 
memòria d’octubre a desembre a través del Con-
sorci de Benestar Social per tal de col·laborar a 
mantenir activa la ment de les persones grans 
del poble i afavorir un punt de trobada.

MULTIESPORT

Durant el curs 2016/2017 es va continuar amb 
l’activitat dels dissabtes al matí de multiesport 
amb en Pau Font com a monitor. Degut al grup 
reduït de participants es va decidir no oferir 
aquesta activitat aquest curs 2017/2018, ja que és 
complicat realitzar activitats esportives amb pocs 
participants. No descartem poder-la reprendre 
més endavant si hi ha persones interessades.
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LET’S CLEAN EUROPA

El diumenge 21 de maig, uns 25 veïns i veïnes 
de Madremanya van participar voluntàriament en 
la jornada Netegem el nostre entorn!, activitat 
programada dins la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus European Clean up day!

Aquesta ha sigut la primera vegada que l’Ajunta-
ment de Madremanya, juntament amb la colla de 
caçadors del poble, programaven aquest tipus 
d’activitat. Van netejar unes deu hectàrees de 
bosc, centrades bàsicament en el paratge ano-
menat El Pla del Músic. Durant tot el matí es van 
recollir unes dues tones i mitja de runa, unes 
quatre-centes ampolles de vidre, residus diversos 
com ara televisors, una cuina, plàstics i ruscos 
d’una antiga explotació apícola, que es van 
trobar durant el recorregut.

Aquesta diada de neteja es va programar com 
una activitat familiar, on la mainada va gaudir 
recollint i gestionant els residus que antigament 
s’abocaven en els boscos. La jornada, a part 
d’un caire lúdic, tenia una finalitat pedagògica 
sobre com volem el nostre entorn per a les futu-
res generacions.

ASSOCIACIONS

Com a resposta a la demanda de la comissió de 
festes que veia com cada vegada l’administració 
demana més documents i el compliment de més 
normatives a les associacions sense ànim de 
lucre, l’Ajuntament ha contractat els serveis 
d’una gestoria especialitzada en associacions per 
facilitar la feina i donar tranquil·litat a les perso-
nes que en formen part. Aquesta gestoria asses-
sora totes les associacions, respon als seus 
dubtes i, degut al volum econòmic i d’activitats, 
dona suport en la comptabilitat a la Comissió de 
Festes.

Considerem que les associacions fan una tasca 
inestimable al poble i que com a Ajuntament 
tenim l’obligació de facilitar al màxim aquesta 
feina. Des d’aquí aprofitem per agrair a tots i 
totes aquells que esteu al capdavant de les 
associacions i aquells que hi col·laboreu, pel 
temps i esforços que dediqueu en benefici de 
tots. Gràcies!

GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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LET’S CLEAN EUROPA INFORMACIONS DIVERSES

GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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GOSSOS

Si tens un gos, ÉS OBLIGATORI:

1. Portar-lo al veterinari per vacunar-lo i col·lo-
car-li el xip identificador.
2. Registrar-lo a l’ajuntament (tràmit gratuït). Per 
fer-ho cal portar el llibre del veterinari amb les 
vacunes corresponents i la documentació del xip.
3. En el cas de gossos de raça perillosa, cal 
tenir una assegurança de responsabilitat civil.

En el cas que trobeu un gos abandonat el podeu 
recollir i adreçar-vos a l’ajuntament, on tenim un 
servei contractat de recollida de gossos.

Per sortir a passejar, cal portar-lo amb el collar 
i la corretja i, si convé, segons la raça, amb 
morrió. Cal recollir els excrements amb una 
bossa i tirar-la al contenidor. A Madremanya hem 
posat un dispensador de bosses a la zona verda 
i aquest any en posarem un altre a la plaça 
Major. Malauradament aquest any hi ha hagut 
una denúncia d’un gos del poble que ha mosse-
gat una veïna. També vam tenir un incident a la 
terrassa del CIR amb una persona gran. Per 
evitar mals majors posarem cartells avisant que 
no es pot accedir amb gossos a la terrassa.

Hem de dir PROU a aquestes actituds incíviques. 
És molt trist que ens arribin queixes de pares i 
mares que els seus fills tenen por de sortir sols 
de casa perquè hi ha un gos llibert rondant pel 
poble. No ens cansarem d’anar a les cases a 
recordar com ho han de fer, però ja és hora que 
el propietari digui PROU. PROU de molestar, 
PROU d’embrutir, PROU de trencar la convivèn-
cia. Vull que tots els nens i nenes del poble 
vegin el meu gos com un amic fidel, net i sa.

BANDA AMPLA

Després d’explicar la dramàtica situació que 
vivim al poble pel que fa a la banda ampla, i el 
futur que volem tenir, hem aprovat per acord de 
Ple sol·licitar a Telefónica que prioritzi el tanca-
ment de la central telefònica de Bordils i la 
migració del desplegament de la xarxa actual a 
la tecnologia de fibra òptica. Hem ofert la més 
àmplia col·laboració de l’Ajuntament en el des-
plegament d’una nova xarxa de fibra òptica i fins 
i tot per a la pràctica de proves pilot en noves 
tecnologies de connectivitat.

Hem traslladat aquest acord als ajuntaments de 
Bordils, Juià i Sant Martí Vell i a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i la mercantil Tele-
fónica. Tots els ajuntaments s’hi han adherit i el 
proper any treballarem la resposta de Telefónica.

EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol seguir ajudant les famílies i per 
aquest motiu ha aprovat un augment de la sub-
venció per a material escolar per a infants que 
cursen de P3 a 4t d’ESO a 140 euros per infant.

Així mateix, aprofitem aquesta ocasió per expli-
car que Madremanya formava part de la comuni-

tat dels municipis de Cruïlles-Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Corçà, la Pera i Madremanya 
per a la prestació del servei de llar d’infants mu-
nicipal que es va iniciar el 2008 amb la Llar El 
Molinet situada a Monells i es va ampliar el 
2015v  amb la Llar La Bòbila a Corçà. L’any 
2016, moment en què s’acabava el préstec rea-
litzat entre tots els municipis per fer possible la 
construcció i posada en marxa d’aquest servei, 
l’Ajuntament de la Pera va manifestar que volia 
deixar de formar part de la comunitat, ja que en 
el moment actual tenia molt pocs infants a les 
llars mancomunades, i l’Ajuntament de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní va demanar dissoldre la 
comunitat per disposar de la Llar El Molinet com 
a llar d’infants municipal. Així doncs, l’acord a 
què es va arribar va ser dissoldre la comunitat i 
que les dues llars passessin a ser del municipi 
on estaven situades. Madremanya, amb el seu 
10% que representava dins la Comunitat, poc va 
poder influir en la decisió final. La valoració que 
en fem, però, és positiva, ja que gràcies a la 
col·laboració entre els municipis hem pogut 
gaudir de dues llars públiques properes al muni-
cipi de les quals s’han pogut beneficiar els nos-
tres infants i que difícilment s’hauria aconseguit 
sense la col·laboració de tots els municipis impli-
cats. A partir d’ara, la proposta que realitzem és 
seguir invertint en el desenvolupament dels més 
petits i seguir al costat de les famílies, dipositant 
els diners que l’Ajuntament ja no inverteix en la 
comunitat per a la prestació del servei de llar 
d’infants municipal en forma de subvenció per 
als infants empadronats que assisteixin a qualse-
vol llar d’infants a partir del gener del 2018 amb 
una aportació municipal de 10 euros al mes. 
Considerem que donat que Madremanya ja no 
disposa d’una llar municipal, és una manera 
d’arribar a més infants i famílies, ja que es 
becarà amb independència de la llar a la qual 
assisteixi l’infant, de la mateixa manera que es 
fa la subvenció per a material escolar. Per tal de 
rebre aquesta subvenció caldrà que al finalitzar 

l’any 2018 les famílies que ho desitgin presentin 
una instància a l’Ajuntament demanant aquesta 
subvenció amb els rebuts o les factures que 
acreditin els mesos que l’infant ha assistit a la 
llar. Som conscients que potser és més compli-
cada de demanar que la subvenció per a mate-
rial escolar, però també ho fem per ser més 
equitatius i becar proporcionalment als mesos 
que l’infant va a la llar, ja que, a diferència de 
l’escola, el curs escolar no està tan definit 
perquè hi ha infants que entren amb més edat, 
acaben abans perquè al setembre s’incorporen a 
l’escola o no fan un curs complet per circum-
stàncies familiars diverses.

PRESSUPOST PARTICIPATIU

L’any passat es va iniciar la proposta de destinar 
un 5% del pressupost municipal a allò que deci-
dissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat es va adjuntar un full a cada butlletí mu-
nicipal que es reparteix a totes les llars del poble 
al mes de desembre perquè les famílies indi-
quessin, entre quatre opcions tancades (1. Mobi-
liari urbà, lluminàries, jocs, bancs...; 2. Reforma 
de l’antic centre cívic per habilitar-lo com a habi-
tatge de lloguer social; 3. Adequació de camins 
municipals, i 4. Activitats socioculturals) i una 
d’oberta (5. Altres), a què volien destinar aquests 

aproximadament 15.000 euros. Tal com es 
mostra en el gràfic següent, l’opció més votada 
va ser reconvertir l’antic centre cívic en habitatge 
de lloguer social. Acció que es podrà dur a 
terme aquest 2018.

Cal destacar que, entre les 29 butlletes recollides 
(dues de les quals es van considerar nul·les), en 
els 11 vots d’Altres, es van proposar accions 
com ara canviar les tanques metàl·liques del 
pont de Vilers per unes de fusta, tenir un ramat 
d’ovelles per prevenir incendis i ajudar al mante-
niment forestal, elaborar un plànol de l’entorn per 
realitzar circuits a peu, habilitar el centre cívic 
com a espai educatiu amb una sala de lectura, 
disposar d’una aula de música, realitzar accions 
per resoldre la problemàtica dels gossos, realit-
zar tallers per a infants, augmentar la seguretat 
del pavelló, disposar d’un escenari, disposar de 
jocs pel parc infantil i per al CIR i  soterrar línies 
elèctriques.

Val a dir que algunes d’aquestes propostes, tot 
i no ser les més elegides, s’han considerat 
necessàries, i també s’han dut a terme durant 
aquest any 2017 o es preveuen per al 2018, com 
és ara disposar de jocs per als infants, habilitar 
una sala de lectura i elaborar un plànol de l’en-
torn per realitzar circuits a peu.

Pensem que aquest és un exercici de participa-
ció ciutadana que cal mantenir, ja que és una 
forma democràtica en què els habitants poden 
decidir de forma directa a què destinar part dels 
impostos que recapta l’Ajuntament i ens propor-
ciona idees per seguir millorant el municipi i la 
qualitat de vida dels seus habitants. Per aquest 
motiu, us animem a participar en l’elecció d’en-
guany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2018 (aproximadament 
també 15.000 euros) a través del full que troba-
reu en el butlletí i que es podrà dipositar a 
l’ajuntament en una urna habilitada per a aquest 

fi fins al 25 de gener a les 20 h. En aquesta data 
se celebrarà el primer ple de l’any i es farà el 
recompte de vots.

LLOGUER HABITATGE SOCIAL

Després de quatre anys d’arrendar el primer 
habitatge municipal, la primavera del 2018 
tindrem el segon habitatge. En breu iniciarem les 
obres de rehabilitació interior redistribuint els 
espais i modificant els envans existents. Caldrà 
fer una cuina i un bany nou que s’ampliarà per 
fer-lo accessible. Els tancaments exteriors ja els 
vàrem canviar i ara només queda rehabilitar els 
tancaments interiors i el subministrament de 
nous. També s’ha projectat un extradossat inte-
rior dels paraments exteriors per millorar l'aïlla-
ment de les parets. Pel que fa a instal·lacions, es 
col·locarà una caldera de gas per a la calefacció 
i l’aigua calenta sanitària. Es farà, alhora, una 
nova instal·lació elèctrica. Finalment es pintarà 
l’interior i l’exterior de l’habitatge. El cost de les 
obres és de 45.349 euros, finançat en part amb 
els programes del Fons de Cooperació Econòmi-
ca i Cultural (26.557 euros) i per Inversions en 

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

La majoria dels veïns que viuen al Pedró s’han 
adreçat a l’Ajuntament per comunicar que estan 
interessats perquè es resolgui al més aviat possi-
ble la construcció d’un sistema de sanejament   
a tota la zona. Als anys vuitanta no es va consi-
derar viable fer-ho conjuntament amb la portada 
de l’aigua potable al veïnat, tal com es va fer en 
altres indrets del poble. Ara les característiques 
dels immobles i el ritme de vida actual fan del 
tot necessari treballar perquè tinguin els matei-
xos serveis que la resta del poble.

Qui gestiona l’aigua i el sanejament al poble és 
la Mancomunitat. Els hem transmès aquesta peti-
ció i ja s’ha contactat amb un tècnic per tal que 
comenci a estudiar quines són les millors possi-
bilitats tècniques, així com una primera valoració 
econòmica. Aquest primer pas ens donarà una 
visió general i ens servirà de guia per començar 
a treballar el finançament d’aquesta obra.

DATES PREVISTES 2018

° 5 de gener Cavalcada de Reis
° Abril Fira de llegendes
° 28 d’abril Companyia Pocacosa Teatre presenta 

La Vaca que canta
° 6 de maig 31 homenatge a la Gent Gran

° 16 de juny Companyia Cascai Teatre presenta 
El Comediant

° 7 de Juliol Festival Emergent  

° 3, 4, 5 d’agost Festa Major

° 30 de setembre Marxa de tardor

° 7 d’octubre Festa de la Germandat de Sant 
Roc

° 18 de novembre Festa de Millàs

° 26 de desembre Sant Esteve amb coral i tions

habitatges destinats a polítiques socials (8.423 
euros), tots dos de la Diputació de Girona.

Aquest habitatge sortirà a licitació al mes d’abril, 
però hem considerat aprovar el plec clàusules 
administratives ara i publicar-lo a la revista, així 
tothom n’estarà assabentat. Si hi esteu interes-
sats, ho comuniqueu a l’ajuntament i se us 
avisarà un cop feta l’obra, per veure l’habitatge 
a l’iniciar el procés de licitació.

Qui estigui interessat amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars complet és pot adreçar 
a l’Ajuntament, el punts més significatius són:

° L’habitatge a arrendar té una superfície útil total 
de 71,20 m2 i consta de rebedor (10,90 m2), 
distribuïdor (2,15 m2), sala d’estar (17,30 m2), 
cuina menjador (12,60 m2), bany (3,35 m2) i 
tres habitacions (9,45 m2, 8,70 m2 i 6,75 m2).

° Forma part de l’habitatge a arrendar un pati 
exterior annex delimitat amb una tanca.

° Renda i actualització. Es fixa una renda men-
sual inicial de quatre-cents (400,00) euros que 
s’actualitzarà cada any de durada del contracte 
d’acord amb les variacions interanuals de 
l’Índex General de Preus al Consum a Catalun-
ya que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

° L’arrendament tindrà una durada inicial de cinc 
anys prorrogables d’any en any mentre cap de 
les parts notifiqui a l’altra part el seu desig de 
no prorrogar el contracte amb una anticipació 
mínima de trenta dies naturals a l’acabament 
del termini inicial o prorrogat del contracte.

° Requisits del licitador o licitadors. Per poder 
prendre part en la licitació el licitador o licita-
dors i cadascun dels menors d’edat que hagin 
de conviure en l’habitatge hauran de disposar 
d’una renda anual mínima conjunta de deu mil 
(10.000,00€) 

° Valoració de les proposicions. Cadascuna de 
les proposicions es valoraran de 0 a 20 punts 
d’acord amb els tres criteris de valoració 

següents:
1. Nombre total de persones que conviuran en 
l’habitatge: De 0 a 5 punts, amb un màxim 
de cinc persones, que s’assignaran amb la 
fórmula següent: 5 x proposició / 5.

2. Anys d’empadronament del licitador o licita-
dors en el municipi de Madremanya (amb 
dos decimals arrodonits): De 0 a 10 punts, 
amb un màxim de trenta anys, que s’assig-
naran amb la fórmula següent: 10 x proposi-
ció / 30.

3. Ingressos familiars: De 0 a 5 punts, que 
s’assignaran en la forma següent: 5 punts 
fins a uns ingressos de 20.000,00 euros, 3 
punts per a uns ingressos de més de 
20.000,00 i fins a 30.000,00 euros i 0 punts 
per a uns ingressos superiors a 30.000,00 
euros.

° Destinar l’habitatge a residència habitual de 
forma efectiva.
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SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

° Fundació Esclerosi Múltiple................................................................................................................................ 100 €

° Escola Bordils ...................................................................................................................................................... 500 €

° Associació Lúdico Cultural de Dones ................................................................................................................ 600 €

° Associació Gent Gran de Madremanya ............................................................................................................. 600 €

° Associació Cultural, Recreativa i Esportiva (Comissió) ................................................................................ 6.000 €

° Material escolar per a l’escolarització obligatòria (per nen/nena).................................................................. 140 €

° Benvingut a Madremanya (naixement) .............................................................................................................. 300 €

° ADF “Puig d’Arques” (Ordinària 2017) .......................................................................................................... 450,00 €

° ADF “Puig d’Arques” (Extraordinària 2017) .................................................................................................. 192,83 €

° Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones)............................................................................................ 4.500,00 €

° Servei Teleassistència .................................................................................................................................... 221,20 €

° Subvenció mensual/infant assistència Llar d’Infants.................................................................................... 10,00 €

DADES DE VIATGERS

Evolució dels viatgers a Madremanya de la línia de
la SARFA.

153

162

268

498

886

1.242

1.243

1.208

1.626

Viatgers 2008

Viatgers 2009

Viatgers 2010

Viatgers 2011

Viatgers 2012

Viatgers 2013

Viatgers 2014

Viatgers 2015

Viatgers 2016

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

En Pere Boix Camprodon va morir el dia 22/02/2017.
En Kurt Gutterman va morir el dia 28/09/2017.

Ivet Viñas Iglesias
Filla d’en Carles i la Miriam
Nascuda el 02/05/2017

Amat Fontclara Casadevall
Fill d’en Joel i l’Agnès
Nascut el 05/09/2017
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° Ajuntament de Madremanya................972 49 01 59
 Fax........................................................972 49 01 60
 Mail........................... madremanya@madremanya.cat
 Web ......................................... www.madremanya.cat

° CIR (Centre Intergeneracional Rural)..972 49 09 55

° Consultori mèdic de Madremanya ......972 49 00 98

° Consell Comarcal del Gironès .............972 21 32 62
° Mancomunitat d’aigües........................972 63 01 71
 Urgències .................629 37 32 56 / 638 82 57 37

° Consultori mèdic de Bordils ................972 49 11 77

° CAP de Celrà .........................................972 49 25 00

° CAP del Güell.........................................972 21 05 15

° Farmàcia Bordils ...................................972 49 00 12

° Farmàcia Celrà ......................................972 49 20 18

° Farmàcia Corçà.....................................972 63 00 83

° Farmàcia Flaçà ......................................972 48 81 08

° EMERGÈNCIES ...................................................... 112

° Hospital Josep Trueta ..........................972 94 02 00

° Llar d’Infants El Molinet........................972 63 09 45

° Ajuntament de Madremanya
 De dilluns a divendres..............de 10:00h a 13:00h
 Dijous .........................................de 17:00h a 20:00h
° Treballadora social
 2on dimecres del mes .............de 11:30h a 12:30h
 Previ sol·licitud d’hora ........................972 20 19 62
° Educadora social
 4rt dimecres del mes ...............de 11:30h a 12:30h
 Previ sol·licitud d’hora ........................972 20 19 62
° Consultori Mèdic - Metge
 Divendres ...................................de 11:30h a 13:00h
 Previ sol·licitud d’hora ........................972 49 25 00
 Dimarts* ......................................de 13:00h a 14:00h
 *Només si hi ha pacients
° Consultori Mèdic - Infermera
 Dilluns...............................................13:00h a 14:00h
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