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CARTA DE L’ALCALDE

Benvolgudes madremanyenques i madremanyencs,

 Aquests propers dies entrem de ple en les festes de Nadal, però no podem entendre que diputats 
honestos del Parlament i líders de la societat civil passin el segon Nadal sense els fills. La persecució 
penal, la situació de presos polítics i l’exili són inacceptables, són un abús que no podem deixar de 
denunciar i hem de reclamar solucions polítiques, tot i que mentre hi hagi presos polítics i exiliats 
serà molt difícil trobar cap solució. El judici serà contra unes persones concretes però és també 
contra els que vam votar (sí o no) l’U d’Octubre. La vaga de fam que alguns han emprès ha de 
sacsejar les consciències dels d’aquí i sobretot dels de fora, i fer veure que la democràcia pot i ha 
de donar molt més camí. Una gran part de la societat catalana no entenem la injustícia, el tracte 
inhumà de la presó preventiva dels Jordis, dels polítics, ni dels que són a l’exili.
 No és just que per la via de la força s’impedeixi al poble de Catalunya decidir el seu futur. Som 
una nació i tenim dret a decidir quin és el nostre futur. Mostro el meu dolor per aquestes persones, 
i les seves famílies, que per les seves conviccions es veuen allunyades de les llars.
 Mentre tot això passa, a Madremanya s’ha finalitzat el segon habitatge de lloguer, la nova senyalit-
zació en el nucli, actuacions en l’ordenació viària, activitats i trobades organitzades per totes les àrees 
al llarg de l’any. En aquest butlletí també trobarem un article dels arxius municipals i, per descomptat, 
la participació personal de veïns amb articles que enriqueixen el projecte informatiu.
 Aquest any s’ha fet l’entrevista als joves que han fet vint anys, edat que serveix per volar, però 
ens agradaria que quan es plantegin establir-se tinguin el nostre poble com a referent i amb possibili-
tats per quedar-s’hi. Els propers anys han d’ésser prioritaris per facilitar habitatge als joves i no tan 
joves. No hi ha res que em dolgui tant com que persones que s’haurien quedat a viure hagin hagut 
de marxar a pobles del voltant perquè aquí els ha estat impossible trobar habitatge. Fa poc més de 
deu anys rondàvem els dos-cents habitants i últimament ens hem consolidat al voltant de tres-cents, 
però per mantenir uns serveis a l’alça hauríem de créixer una mica més.
 Vull agrair i felicitar les entitats que dinamitzen la nostra cultura i les nostres tradicions. No seria 
possible dur-les a terme sense el vostre impuls. Aquesta voluntat altruista fomenta l’activisme, l’ajuda, 
la col·laboració i la millor pedagogia als nostres infants. És molt gratificant veure que s’han pogut 
assolir amb èxit els objectius o projectes proposats després d’haver superat els obstacles habituals 
de tota iniciativa.
 Trobareu dues planes amb fotografies de les obres que s’han fet aquests últims quatre anys; de 
segur que no són del gust de tothom, però el que sí que us puc assegurar és que s’han fet pensant 
en el ventall més ampli d’interès i acceptació de tots vosaltres.
 Dins la paradoxa del que estem vivint com a país, us desitjo que passeu unes bones festes i que 
el 2019 sigui més esperançador per a tothom.

L’alcalde,
Albert Peracaula Boschsacoma



2018d’informació municipalButlletí

4

° Capítol I. Despeses de Personal ............................................................................................................. 72.374,14 €

° Capítol II. Despeses Corrents en Béns i Serveis ................................................................................ 202.728,65 €

° Capítol III. Despeses Financeres ................................................................................................................ 7.600,00 €

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

° Capítol V. Fons de Contingència i Imprevistos ........................................................................................ 3.532,23 €

° Capítol VI. Inversions Reals .................................................................................................................... 156.000,00 €

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

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

° Capítol IX. Passius Financers ................................................................................................................... 31.764,98 €

° Àrea 1. Serveis Públics Bàsics .............................................................................................................. 155.000,00 €

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

° Àrea 3. Producció de Béns Públics Preferents ...................................................................................... 92.500,00 €

° Àrea 4. Actuacions Econòmiques ............................................................................................................. 74.500,00 €

° Àrea 9. Actuacions Generals .................................................................................................................. 135.635,02 €

° Àrea 0. Deute Públic ................................................................................................................................. 39.364,98 €

Total general de l’estat de despeses ...................................................................................................... 500.000,00 €

Total de despeses ordinàries .................................................................................................................. 312.235,02 €
Total de despeses d’inversions ............................................................................................................... 187.764,98 €

° Capítol I. Impostos Directes ................................................................................................................... 158.000,00 €

° Capítol II. Impostos Indirectes ................................................................................................................... 3.500,00 €

° Capítol III. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos ............................................................................... 49.723,03 €

° Capítol IV. Transferències Corrents ....................................................................................................... 136.000,00 €

° Capítol V. Ingressos Patrimonials ............................................................................................................... 6.000,00 €

° Capítol VI. Alienació d’Inversions Reals .................................................................................................. 61.000,00 €

° Capítol VII. Transferències de Capital ..................................................................................................... 85.776,97 €

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

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

Total general de l’estat d’ingressos ........................................................................................................ 500.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris  ..................................................................................................................... 353.223,03 €
Total d’ingressos d’inversions ................................................................................................................ 146.776,97 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018
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L’Ajuntament congela un any més els tipus impositius de tots els impostos i les taxes.

La ponència de valoració cadastral dels béns immobles urbans de Madremanya va ser aprovada l’any 
2005 i en aquests moments els valors cadastrals dels immobles urbans se situen per sobre del 
cinquanta per cent del valor de mercat, per tant hem sol·licitat a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació dels coeficients reductors per a l’exercici del 2019.

D’altra banda s’està resolent el procediment de regularització cadastral, sobretot en l’àmbit de rústica, 
com són ara les edificacions vinculades a les explotacions agrícoles, granges, coberts, porxos..., que 
fins ara no tributaven i un cop finalitzada aquesta regularització sí que ho faran.

Molts dels expedients iniciats no es corresponen amb la realitat i això ens ha portat que hi ha veïns 
que han hagut de presentar recursos de reposició que en primera instància tampoc s’han tingut en 
compte i que han generat nous recursos que tot just ara s’estan tractant. Aquests treballs van ser 
contractats pel Cadastre a una empresa externa que en alguns casos ha dificultat molt una valoració 
real del que tenim sobre el terreny. Hem fet arribar al Cadastre el nostre desacord per com s’estan 
fent els treballs. Al llarg del proper any s’acabaran les noves valoracions i l’Ajuntament haurà d’aplicar 
una rebaixa en el tipus impositiu de rústica, ja que tindrem uns valors actualitzats i unes construc-
cions que fins ara no tributaven.

A principis d’any vàrem modificar puntualment l’ordenança de preus públics, ja que considerem 
necessària la possibilitat d’utilitzar les sales polivalents del CIR també des de l’àmbit privat, per fer-hi 
actes, conferències... La pista polivalent i la sala de sessions ja ho teníem regulat i ja s’han utilitzat 
unes quantes vegades, sobretot amb filmacions de publicitat.

Les tarifes del preu públic per la utilització de cada local seran, impostos indirectes no inclosos, les 
següents:

 1. Sala de Sessions, per cada cerimònia......................................................................... 250,00 €
 2. Pista Polivalent, per cada dia .................................................................................... 1.000,00 €
 3. Sala Polivalent petita del Centre Intergeneracional Rural, per cada dia .................... 50,00 €
 4. Sala Polivalent gran del Centre Intergeneracional Rural, per cada dia .................... 400,00 €

Els veïns del municipi i les entitats sense ànim de lucre tindran una bonificació del cent per cent en 
totes les tarifes quan es tracti d’activitats sense finalitat de lucre i del cinquanta per cent quan es 
tracti d’activitats amb finalitat lucrativa.

Les tarifes anteriors s’entendran mínimes i no inclouen les despeses de neteja que excedeixin la 
neteja habitual, que es liquidaran de forma independent.

HISENDA
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OBRES VÀRIES permetrà que tothom qui ho necessiti pugui pen-
jar-hi cartells informatius amb imants.

La cartellera informativa de Can Romescu la pas-
sarem a la zona verda del CIR amb un nou 
format. Així concentrem la infomació turística en 
una àrea concreta.

HABITATGE MUNICIPAL DE LLOGUER

Aquest mes de juny vàrem adjudicar el contracte 
d’arrendament del segon habitatge municipal de 
lloguer. Es varen presentar tres interessats. Un va 
ser exclòs perquè no complia els requisits dema-
nats i les altres dues peticions vàlides van obte-
nir, respectivament, 2,07 punts i 9,5 punts, i es 
va adjudicar finalment a en Ricard i la Cristina, 
que van aconseguir la puntuació més elevada.

MANCOMUNITAT D’AIGÜES

Abans no s’arregli el paviment del camí que va 
en direcció a can Vidal, la Mancomunitat està 
canviant un tram de la canonada antiga d’aigua 
que va del dipòsit general fins al poble. Aquesta 
millora evitarà haver de fer-hi actuacions d’ur-
gència més endavant.

D’altra banda, la Mancomunitat també ha con-
tractat un tècnic per tal que ens faci una 
memòria valorada del que costa la construcció 
de la xarxa de clavegueram del Pedró. De 
moment Endesa no ens ha facilitat el cost de 
portar el subministrament elèctric a l’estació de 
bombament. Per portar a terme aquesta obra 
caldrà que la Generalitat torni a convocar el Pla 
d’Obres i Serveis o similar; l’últim que es va 
publicar per a inversions va ser el 2012 i espe-
rem que aviat millori la tresoreria. Estem atents.

SALES AL CIR

Aquest any hem pogut vestir les sales del CIR 
amb una subvenció extraordinària de la Diputació 
de Girona de 49.066 euros. S’ha fet una mampa-
ra corredissa per dividir les dues sales, perfecta-
ment insonoritzades i aïllades, i si en qualsevol 
moment es necessita tot l’espai es pot convertir 
en una única sala. Al mateix temps, cada sala 
s’ha dotat d’un armari gran per guardar-hi les 
coses de les activitats que s’hi fan, siguin ma-
nualitats, sigui gimnàstica...

Les sales s’han dotat de taules i cadires sufi-
cients per fer-hi qualsevol activitat i a la paret 
est de la sala petita hi ha estanteries per 
poder-ho anar adaptant a zona de biblioteca, 
sala de lectura, d’ordinadors o el que es vagi 
decidint amb el temps.

Tots els finestrals disposen de cortinatges dobles 
per si és necessari quedar completament a les 
fosques o en penombra.

SENYALITZACIÓ I CARTELLERES INFORMA-
TIVES

Aquest cap d’any ja gaudirem de la nova senya-
lització vertical al nucli, millorant la línia dels 
actuals però pensant sempre que és zona viària 
lenta o de vianants.

Aquests senyals tenien més de 12 anys i amb 
els canvis que hi ha hagut al poble quedaven 
desfasats.

D’altra banda hi ha veïns que han demanat que 
posem cartelleres informatives noves al CIR, a la 
deixalleria i a can Güell. Seran de ferro Corten i 
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CARRETERA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació està redactant el projecte de condi-
cionament de la carretera que va fins a Monells. 
L’Ajuntament els va manifestar la necessitat que 
tingui unes característiques adequades pel trànsit 
que hi circula i especialment per donar seguretat 
al trànsit lent de vianants i de ciclistes. D’altra 
banda també demanem que en aquest projecte 
s’integri la millora de la seguretat en la cruïlla de 
l’entrada del poble i els camins de Mas Ripoll, 
pensant a més que és la sortida i arribada del 
transport escolar i la parada de l’autobús de la 
línia Girona-la Bisbal. Tot això es veu agreujat 
per la velocitat a què hi passen la majoria dels 
vehicles.

En el ple de l’Ajuntament del 21 de juny vam 
aprovar el conveni amb la Diputació de Girona 
per portar a terme una via verda lateral a la 
carretera. D’altra banda, el 26 de juliol l’Ajunta-
ment de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura va aprovar en Junta de Govern el mateix 
conveni. Aquesta bona entesa ens permetrà 
gaudir de tot el recorregut entre els dos pobles. 
La via verda se situarà al costat nord de la 
carretera en la zona de domini públic, la seva 
amplada serà de 2,5 metres i tindrà un paviment 
de sauló o un material similar.

La intenció de la Diputació de Girona és fer-ho 
entre el 2019 i el 2020, depenent de la disponibi-
litat pressupostària; primer es farà el tram entre 
Monells i cal Blau i la fase següent acabarà el 
tram fins a Madremanya. Això és degut al fet 
que en el tram que correspon al nostre terme el 
límit del PEIN és a la carretera actual, cosa que 
endarrereix la tramitació administrativa.
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PARADA DEL BUS: LLUMINÀRIES

Els veïns que fan servir el bus, sobretot quan els 
dies són curts, ens demanen que posem llum a 
la parada, al costat de Mas Ripoll, ja que quan 
és fosc i tornes de Girona és molt perillós 
travessar la carretera. Aquest perill també ens 
l’han manifestat els conductors del bus, que 
quan arriben de Girona en direcció a la Bisbal 
no veuen si hi ha algú esperant a la parada fins 
que hi són a sobre.

Estem tramitant les autoritzacions amb la Diputa-
ció per posar tres fanals a l’entorn de la parada 
i, si tot va bé, aquest hivern ja gaudirem 
d’aquesta millora.

CAMINS

Aquesta tardor ens ha deixat més de dos-cents 
litres d’aigua per metre quadrat en poques 
hores, cosa que ha comportat esllavissades a 
molts camins del municipi, com ara el de Vilers, 
Can Mateu, Sant Martí Vell. La passera de Bevià 
també va quedar afectada per la riuada i l’aigua 
es va emportar part de la terra i hi va fer un bon 
esbornac. Els camins que són de grava o terra 
han estat els més afectats, ja que l’aigua s’ha 
emportat el paviment. Estem treballant amb els 
organismes supramunicipals per aconseguir una 
partida extraordinària  almenys en una primera 
actuació d’emergència.
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MEDI AMBIENT: MINIDEIXALLERIA

Aquest any hem posat una nova cartellera a la 
deixalleria per clarificar a quin contenidor va cada 
deixalla. Tenim els contenidors de vidre, paper i 
cartró i runa, que en general funcionen molt bé. 
Això vol dir que no hi aboquem impropis (deixa-
lles que no corresponen al contenidor) i ens 
permet poder valoritzar el residu, és a dir, rebre 
un retorn econòmic a més de reciclar correcta-
ment i col·laborar en la millora del nostre entorn.

Però, d’altra banda, tenim el contenidor d’enva-
sos, que malauradament la majoria de vegades 
no s’omple correctament. Tot i que hi ha veïns 
que ho fan bé, n’hi ha que hi aboquen de tot i 
això comporta que els impropis (residus que no 
van al contenidor dels envasos) superin més del 
50%. La conseqüència és que tota la recollida 
es considera errònia i es comptabilitza com a 
kilos no reciclats. És a dir, que cada buidatge és 
com si s’aboqués directament als contenidors 
verds de rebuig. Només per respecte als que 
s’esforcen a fer-ho bé, hem d’intentar millorar la 
tria. Amb bona voluntat a l’hora de fer el triatge, 
moltes de les coses que acaben al contenidor 
d’envasos haurien d’anar a voluminosos. La grà-
fica ens diu els kilos recollits.

Tenim molt de recorregut per millorar.

Com a èxit de recollida tenim el contenidor de 
roba usada, i ja és una fracció més que cal tenir 
en compte, formant part de la resta de conteni-
dors. Cal afegir que s’agraeix la important tasca 
social de crear llocs de treball per a col·lectius 
en risc d’exclusió social que encapçala la Coo-
perativa Roba Amiga.

El Consell Comarcal ens ha fet una diagnosi del 
servei de recollida i una valoració d’alternatives 
al sistema actual. Hi ha 3 propostes que cal 
considerar per als propers anys: el porta a porta, 
la recollida en contenidors de vorera tancats 
amb control d’accés i el servei mixt, que consis-
teix en el porta a porta per a les fraccions de 
resta i orgànica i contenidors tancats per a la 
resta de fraccions. Sigui quina sigui l’opció que 
triem, els costos finals seran molt més alts dels 
que tenim actualment. Els propers anys haurem 
de millorar el reciclatge, ja que la directiva 
2008/98/CE té per objectiu reciclar el 65% dels 
residus municipals, amb un horitzó del 2030. A 
Madremanya actualment estem al voltant del 
49%. L’Agència Catalana de Residus ja ha 
començat a augmentar els costos de gestió de 
les tones que es porten a l’abocador (conteni-
dors verds). Aquest cost augmentarà exponen-
cialment els propers anys, ja que l’Agència Cata-
lana de Residus utilitza la fórmula de pressió 
econòmica per tal de millorar el reciclatge en 
origen. El dia 2 de febrer a les 18.00 hores farem 
la presentació d’aquesta diagnosi al CIR.
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MEDI AMBIENT: SEGUIMENT DEL PAES

El 2014 vàrem aprovar el PAES (Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible). Aquest pla ens compro-
met a fer el seguiment de les accions cada dos 
anys i l’inventari d’emissions actualitzat cada 
quatre. Després de 4 anys tenim el 75% de les 
accions fetes o en curs. La data màxima de 
compliment és el 2020.

El fet de seguir les línies d’aquest pla ens permet 
accedir a subvencions específiques, com ara el 
canvi de lluminàries al nucli antic, la instal·lació de 
reguladors de flux, la millora dels tancaments en 
edificis municipals, les campanyes ciutadanes d’es-
talvi energètic i la bonificació en l’impost de vehicles 
de mínima emissió de CO2, entre moltes altres.

Les accions més destacables són:

° La construcció de l’edifici del CIR, sota criteris 
de sostenibilitat i amb qualificació B.

° La bonificació del transport públic, que suposa 
un increment del seu ús i per tant una reducció 
de l’ús del vehicle privat.

° La compra d’energia verda per a tot el consum 
públic municipal.

Com a noves accions es vol incloure:

° El control de la comptabilitat energètica.

° La instal·lació de plaques fotovoltaiques per a 
autoconsum a l’edifici del CIR.

Aquesta última acció, sorgida com la demanda 
més sol·licitada del pressupost participatiu del 
2017, ens ha permès que la Diputació ens faci 
l’estudi d'instal·lació de les plaques dintre del 
programa “Del pla a l’acció” de Beenergi, i a 
més ens han concedit una subvenció per dur a 
terme la instal·lació de 8.051,55 euros, amb un 
pressupost total de 10.735,40 euros.

La instal·lació proposada consisteix en un camp 
generador format per deu mòduls fotovoltaics 
(plaques). Aquests mòduls van connectats a un 
aparell anomenat inversor que transforma l’elec-
tricitat generada, que és en corrent continu, en 
corrent altern.

El sistema proposat és modular i si en el futur es 
vol ampliar o afegir un sistema d’emmagatzemat-
ge per bateries de liti és totalment viable.

Els càlculs ens diuen que obtindrem un estalvi 
anual de 4.751 kWh, que suposen 1.710 kg de 
CO2 que anualment deixarem d’emetre a l’atmos-
fera. Això representa un estalvi d’un 27,56%, que 
es pot traduir directament en un estalvi del terme 
variable de la factura elèctrica.
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MEDI AMBIENT

PUNT D’INFOENERGIA

Dintre del programa “Del pla a l’acció” 
(2018-2019) de la Diputació de Girona, posarem 
en marxa un punt d’informació energètica al 
nostre poble destinat a tota la ciutadania. Serà 
el tècnic del servei comarcal d’Energia que es 
desplaçarà mensualment al municipi per donar 
assessorament en la despesa energètica a la llar 
i els serveis, la instal·lació d’energies renovables 
als habitatges, els avantatges del cotxe elèctric, 
així com les recomanacions de baixades de 
potència o adequacions de les instal·lacions.

Paral·lelament al punt d’informació es posarà a 
disposició dels ciutadans una bústia telemàtica 
on es podran realitzar consultes relacionades 
amb l’àmbit de l’energia domèstica.

El dissabte 2 de febrer de 2019, a les 17.30 h, es 
farà una xerrada general i la resta de dies de 
consulta serà un dijous al mes, de 13 a 15 h, a 
la sala gran del CIR. Dies de visita:

 24/01/2019
 02/02/2019 (xerrada)
 28/02/2019
 21/03/2019

LET’S CLEAN UP EUROPE

Un any més hem participat en la jornada europea 
Let’s Clean Up Europe, que és una acció comuna 
a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat 
de deixalles que tirem de manera incontrolada a 
la natura. Es tracta de promoure una acció de 
sensibilització i passar-ho d’allò més bé. Ens vam 
ajuntar una trentena de persones, entre grans i 
petits. Vàrem començar a recollir al voltant de la 
deixalleria, al cementiri i als accessos; després 
vàrem anar a la carretera dels Àngels resseguint 
la riera fins a l’altura del pont d’en Mases. Com 
que a la riera hi havia moltes deixalles, la maina-
da s’ho va passar molt bé escalant amb cordes 
i pujant les deixalles. Per recuperar forces vàrem 
acabar la jornada amb un dinar al CIR. El resul-
tat, tots contents i uns 80 kg menys de deixalles 
als boscos de l’entorn.

 25/04/2019
 23/05/2019
 20/06/2019
 18/07/2019
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GOSSOS I GATS

Aquest any hem millorat pel que fa a incidents 
amb gossos, però segueixen havent-n’hi i per 
això no ens cansarem de demanar-vos col·labo-
ració amb les bones pràctiques.

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 podeu 
recollir-lo i dirigir-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.

Aquest estiu hem començat a tenir problemes 
amb els gats, sobretot els que ronden pels 
carrers del voltant de la plaça, el cementiri vell... 
Hi ha veïns que mai els han donat menjar i van 
a gatinar als patis particulars de les cases. 

Un gat, igual que un gos, si el tens, cuida’l com 
un més de la casa donant-li menjar i sopluig, 
però no l’alimentis al carrer, ja que això compor-
ta problemes amb els veïns que no volen saber 
res d’animals.

Per tal de minimitzar les molèsties ocasionades 
als veïns que viuen en aquest entorn i, a la 
vegada, poder millorar la qualitat de vida dels 
gats, evitar la sobrepoblació o fins i tot arribar a 
colònies de gats descontrolades, aquest mes de 
desembre hem engegat una campanya d’esterilit-
zació de gats i gates que campen sols pel 
carrer. Aprofitem per dir que si algun gat presen-
tés algún símptoma, se li farà el test de leucèmia 
i d’immunodeficiència felina, tal com ens ha 
aconsellat la protectora d’animals.

Esperem que tot això permeti arribar a un equilibri 
de la població felina , és a dir, que no augmenti 
en nombre i que estigui controlada i sana.
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TURISME: RUTES PEL MUNICIPI

DATES PREVISTES 2019

EL MUNICIPI A L’ABAST DELS SENDERISTES

Cinc rutes a l’entorn del centre històric de Madremanya

26/12/2018 Fer cagar els tions
26/12/2018 Concert Sant Esteve 
05/01/2019 Arribada de Ses Majestats 
02/02/2019 Xerrada d’infoenergia i deixalles
09/02/2019 Sessió informativa numeració carrers 

i veïnats.
13/04/2019 Teatre infantil: Cabaret Patufet
28/04/2019 Fira llegendes
05/05/2019 Festa de la gent gran

A determinar dia, maig Let’s clean Europa
01/06/2019 Teatre escenaris “Gent de mar” 

Cascai teatre.
23/06/2019 Flama del Canigó i revetlla Sant Joan
06/07/2019 Festival Emergent
02-04/08/2019 Festa Major 
29/09/2019 40ª Marxa de tardor
06/10/2019 Festa de la Germandat
17/11/2019 Festa de Millàs
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TERRITORI TER-GAVARRES

Aquest 2018, en l’àmbit del territori Ter-Gavarres, 
s’han treballat diferents aspectes del desenvolu-
pament local. Començava l’any amb l’atorgament 
de la subvenció «Creació d’espais de reflexió 
conjunta entre el sector públic i els agents 
privats del territori del Ter-Gavarres», una sub-
venció del SOC per treballar la cooperació públi-
co-privada i afavorir la planificació estratègica per 
encarar millor el futur d’aquesta part del Gironès.

Va continuar amb l’impuls del Col·lectiu Solar 
del Ter-Gavarres, una iniciativa de l’empresa 
Revosolar, que volia impulsar la compra conjunta 
de plaques solars per afavorir l’autoconsum i 
desconnectar progressivament dels grans oligo-
polis que suposen les empreses elèctriques.

Aquest 2018 també s’ha fet un curs complet de 
formació en mosso de magatzem, on també es 
podia obtenir el carnet de carretó elevador. Un 
curs de més de 300 hores on s’incloïen pràcti-
ques en empreses del territori. Hi ha hagut una 

inserció del 40% de les persones participants en 
el curs.

Seguint amb la formació, l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajunta-
ment de Celrà va redactar el projecte “O-coo-
pa’t” i la subvenció dels Projectes Singulars de 
la Diputació de Girona. Aquesta formació anava 
dirigida a persones que volien entrar al sector de 
serveis a la llar i neteja industrial, tot combi-
nant-ho amb formació en cooperatives.

El divendres 5 d’octubre es va organitzar la 
“Jornada d’Innovació Empresarial al Centre de 
Promoció Econòmica”, on diferents experts van 
debatre com afecten les innovacions tecnològi-
ques la tasca diària de les empreses.

Durant el 2018 els pobles del Ter-Gavarres s’han 
reunit tres vegades per coordinar les accions 
desenvolupades pels 2 AODL del territori i esta-
blir les línies d’actuació del 2019.
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CARRERS I NUMERACIONS És important destacar que, essent conscients dels 
inconvenients que un canvi d’adreça pot suposar 
per als afectats, en la mesura que sigui possible 
s’intentarà ser conservador a l’hora de realitzar els 
canvis. Tanmateix, la situació prèvia existent farà 
imprescindible modificar algunes adreces.

El proper 9 de febrer, a les 6 de la tarda, es pre-
sentarà el projecte en una sessió informativa 
destinada a tota la població interessada. En 

aquesta sessió es resoldran els dubtes que sor-
geixin i s’aprofitarà per realitzar un procés parti-
cipatiu de cara a donar nom a dos carrers del 
Pedró que actualment no en tenen.

Posteriorment, el document s’aprovarà inicial-
ment pel ple de l’Ajuntament i es posarà a expo-
sició pública per tal que els habitants de Madre-
manya que ho vulguin hi puguin presentar les 
al·legacions que creguin oportunes.

UNA REVISIÓ DE LES ADRECES QUE SIGUI 
ÚTIL, PRECISA I EFICIENT

Madremanya treballa en un projecte d’ordenació 
de les adreces postals que resolgui els proble-
mes actuals

Els carrers del nucli urbà de Madremanya tenen 
nom i les seves cases estan numerades, però 
aquesta numeració està completament desfasada 
i les adreces vigents segons el padró municipal, 
el cadastre o les cartografies oficials, habitual-
ment no tenen correspondència amb les adreces 
que utilitza la població. Aquesta situació s’agreu-
ja a Millars i als diferents veïnats, on els visi-
tants, especialment carters, missatgers o empre-
ses de subministraments, ho tenen realment 
complicat per trobar una casa mitjançant les 
adreces actuals.

Donada aquesta situació, l’Ajuntament ha decidit 
contractar una assessoria externa per a l’“orde-
nació de les adreces i el nomenclàtor”. L’objectiu 
és posar ordre en les adreces de tots els habi-
tatges del municipi i traslladar el resultat a un 
sistema d’informació geogràfica digital (SIG) creat 
segons les especificacions tècniques de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, compatible 
amb les bases de dades de l’administració cen-
tral (padró i cadastre) i que permeti comunicar 
fàcilment els canvis als principals serveis de 
posicionament mitjançant GPS.

El desenvolupament de les noves tecnologies de 
la comunicació ha substituït les guies de carrers 
clàssiques per guies adaptades als aparells 
mòbils, mitjans a l’abast d’una part important de 
la població i en els quals la fluïdesa i la precisió 
de la informació són fonamentals per a un bon 

servei a l’usuari i, per descomptat, a la mateixa 
administració.

El projecte servirà per solucionar els dèficits 
arrossegats al llarg del temps, tenint en compte 
que mai s’ha fet una revisió integral de la guia de 
carrers. La nova ordenació, de la qual s’espera 
tenir una proposta inicial el proper mes de gener, 
servirà per posar ordre a un sistema en el qual 
es donen casos de números de carrers que, per 
una mala pràctica, no segueixen l’ordre normatiu 
de numeració. Alguns exemples són els del carrer 
de Sant Esteve, on diverses cases no tenen 
números correlatius, i el del carrer de la Processó, 
on la numeració no presenta cap ordre lògic. Així 
mateix, en veïnats com ara Mas Ripoll, algunes 
cases estan numerades al llarg de l’anomenat 
“Camí de la Font Picant”, mentre que altres habi-
tatges tenen l’adreça definida com a “Mas Ripoll” 
seguit d’una numeració correlativa. Al Pedró hi ha 
carrers sense nom i cases sense numerar, i a 
Millars moltes cases tenen l’adreça configurada 
com a “Veïnat de Millàs” i un número, quan en 
realitat haurien de tenir la numeració corresponent 
al carrer on estan ubicades.
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LA RECUPERACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL

En l’informe destinat a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
que va elaborar l’arxivera Rosa Busquets Congost 
es remarcava que “la resta de la documentació 
municipal del 1990 al 2017 no té cap instrument 
de descripció fiable ni automatitzat. Únicament 
s’han registrat en un full de càlcul les llicències 
d’obres, que s’han ordenat per número d’expe-
dient. Amb tot, la situació es pot redreçar i més 
si tenim present que l’Ajuntament està adherit al 
Pla d’Administració Electrònica de la Diputació de 
Girona i té implantat el registre d’entrada i sortida 
de documents per administració electrònica i hi 
ha la voluntat d’ampliar la resta de tràmits i pro-
cediments administratius per internet”.

En aquest aspecte, la professional assegura que 
les tasques d’identificació, classificació i ordena-
ció i descripció per part d’un tècnic de l’arxiu es 
poden allargar entre quatre o cinc mesos, ja que 
recomana que abans del seu ingrés en les 
dependències municipals cal netejar i desinfectar 
els documents conservats al despatx parroquial 
per part d’una empresa especialitzada; amb l’ob-
jectiu d’optimitzar l’espai reservat a la instal·lació 
de documentació, desallotjar del recinte destinat 
a arxiu municipal tot aquell material que no en 
formi part, capses, objectes, mobiliari vell, etcè-
tera; dotar el recinte d’un sistema de desinsecta-
ció ofert per empreses especialitzades i dotar-lo 
d’un sistema que controli la humitat i la tempera-
tura; millorar la instal·lació de la documentació i 
agrupar físicament els fons del jutjat de pau, 
d’una banda, i del fons de l’Ajuntament, de 
l’altra; identificar aquella documentació que no 
presenta cap identificació externa, ordenar i clas-
sificar la documentació segons un quadre de 
classificació estandarditzat; elaborar un instru-
ment de descripció del fons de l’Ajuntament i del 
jutjat de pau, i automatitzar la descripció per 
facilitar-ne la consulta.

consultar en paper a l’Arxiu Històric de Girona i 
se n’ha facilitat una còpia a l’Ajuntament –s’hi 
poden identificar les sèries dels fons de l’Ajunta-
ment de Madremanya (entre 1819 i 1990) i del 
jutjat de pau (1876-1989), i una documentació 
fragmentària i reduïda d’algunes associacions 
locals (1937-1952)–. Així, tenim que a l’arxiu del 
nostre poble hi ha recollides les actes de l’Ajun-
tament, les actes de la comissió municipal per-
manent, expedients de secretaria, plantilles, regla-
ments i convenis de personal, el registre d’entra-
da i sortida de documents i comunicacions, 
correspondència, els comptes municipals, els 
ingressos, les despeses, els pressupostos, les 
actes d’arqueig, els llibres de caixes, el registre 
de la propietat, ja sigui de finques urbanes, les 
contribucions territorials, rústiques i pecuàries, els 
padrons cadastrals de béns immobles de natura-
lesa rústica, la contribució urbana, el padró de 
contribuents d’urbana, els padrons cadastrals de 
béns immobles de naturalesa urbana, les declara-
cions de collites, les cartilles de racionament, el 
padró de beneficència, el registre de nínxols, el 
cens de gossos, el Pla general d’ordenació urba-
nística del 1983, les normes subsidiàries i com-
plementàries, ordenances d’edificació, els plans 
parcials, les obres d’infraestructura, la construcció 
i el manteniment dels immobles municipals, les 
llicències d’obres. A més, hi ha el padró munici-
pal d’habitants, els resultats de les eleccions mu-
nicipals, de les estatals a Corts, el Senat, el Con-
grés i la presidència de la República, de les elec-
cions a Corts, al Parlament Europeu, al Parlament 
de Catalunya, els referèndums, els censos agra-
ris, el foment forestal o l’arxiu d’imatges... A 
l’arxiu, a part dels afers penals, també podem 
trobar-hi els llibres de registres de naixements i 
de defuncions, i també el Llibre Major del Sindi-
cat Agrícola de Madremanya, el llibre d’actes i el 
registre d’entrades i sortides de la societat 
recreativa L’Aurora, les certificacions de fe de 
vida, o les declaracions de defuncions i matrimo-
nis del registre.

a la tercera hi ha la sala destinada a l’arxiu muni-
cipal. En aquest aspecte, podem dir que actual-
ment l’arxiu de Madremanya està dispers i repar-
tit en diversos espais. Un és el de la secretaria, 
en què el secretari de l’Ajuntament arxiva i 
ordena la documentació que es genera seguint 
criteris propis. Allà la documentació es conserva 
en dos armaris de fusta que estan adossats a la 
paret; per una banda està repartida en 51 capses 
de cartró, i la resta d’expedients estan en carpe-
tes sense encapsar sobre les lleixes. La docu-
mentació que va del 2002 al 2017 està integrada 
per sèries relatives a obres i urbanisme, serveis 
municipals i comptes. A la sala dedicada a arxiu 
municipal, s’hi pot trobar una part del fons docu-
mental de Madremanya i també objectes, revistes 
i llibres d’ús del personal de l’ajuntament. A la 
sala on s’ha d’obrir l’arxiu definitiu, on hi ha dues 
finestres petites amb cortines que eviten l’entrada 

de la llum natural, hi ha una única taula, però no 
hi ha cap espai destinat a la consulta d’usuaris 
externs. Allà podem trobar llibres vells i plens de 
pols i un munt de documentació en capses –no 
està afectada per la humitat, la qual cosa signifi-
ca que tot i que l’habitació tingui una única 
entrada i no presenti cap sistema de detecció 
d’incendis, ni de control de temperatura i humitat, 
les condicions ambientals són estables–. D’altra 
banda, hi ha una part de la documentació que 
està dipositada en els prestatges, també s’apilo-
nen documents sobre la taula i en capses diver-
ses sobre el terra. Entre el 1994 i el 1995, l’arxi-
vera Rosa Busquets Congost va fer un primer 
intent de posar-hi ordre i, així, la documentació 
que es conservava, dispersa i barrejada amb tot 
tipus d’objectes, va ser classificada, ordenada i 
guardada en capses de cartró de conservació 
permanent. Avui hi ha un inventari que es pot 

La paraula arxiu té el seu origen en el mot llatí 
archivium, però l’arrel prové del grec i es pot 
traduir com a “residència dels magistrats”. El 
terme ha anat evolucionant i avui, segons la defi-
nició del Consell Internacional d’Arxius (CIA) –en 
anglès, International Council of Archives (ICA)–, 
que és l’organisme internacional de caràcter no 
governamental que promou l’ús, el desenvolupa-
ment i la conservació del patrimoni arxivístic 
mundial, arxiu es pot definir com el conjunt de 
documents, de qualsevol data, forma o suport 
material, produïts o rebuts per tota persona física 
o moral, i per tot servei o organisme públic o 
privat, en l’exercici de la seva activitat, conser-
vats pel seu productor o els seus successors per 
a les seves necessitats, o bé transmesos a la 
institució arxivística competent. Un arxiu també 
és la institució responsable de la reunió, del trac-
tament, de l’inventari, de la conservació i de la 
comunicació dels arxius, o l’edifici o part de l’edi-
fici on són conservats i comunicats els arxius.

Deixant al marge les definicions tècniques, 
podem dir que l’arxiu és el contenidor de la 
història de les nacions, les ciutats, les institu-
cions i els pobles, allà on es recull la vida en el 
temps dels municipis. Com es pot llegir a la 
Wikipedia, “A mesura que l’estructura feudal dels 
segles XI i XII permetia la formació del municipi 
dels seus òrgans de govern amb dret d’escollir 
els seus propis representants i prendre acords 
amb caràcter executiu, va sorgir la necessitat de 
conservar els documents originals acreditatius 
dels privilegis i les llibertats i els registres de les 
resolucions dels consells juntament amb els 
llibres de comptabilitat”.

Les primeres notícies d’alguns arxius municipals 
dels Països Catalans coincideixen amb la neces-

sitat de conservar la documentació produïda pels 
municipis i la formació de llibres de privilegis. És 
així com en el segle XIV es troben les primeres 
referències d’alguns arxius com el de Barcelona, 
Cervera i Tortosa. Al segle XVI ja és més abun-
dant l’aparició de nous arxius, com els de Reus, 
Balaguer i Olot, entre d’altres. Durant el segle 
XIX, a partir de la caiguda de l’Antic Règim, es 
configura una nova forma d’Estat, entra en 
escena una nova àrea d’interès desconeguda fins 
aleshores: la història nacional. És en aquest 
moment quan l’estat liberal necessita fonts docu-
mentals i els documents municipals es conver-
teixen en un bé apreciat. L’any 1823 es dicta la 
“Llei pel govern econòmic de les províncies” i en 
el seu article 63 es disposa que “serà de càrrec 
dels secretaris d’ajuntament la custòdia i metòdi-
ca col·locació de tots els expedients, ordres i 
altres papers”. El 1835, dins de l’“Arreglo Provi-
sional de los Ayuntamientos”, s’inclou l’obligació 
dels secretaris de tenir a càrrec seu l’arxiu. Obli-
gació que també recull l’article 84.4 de la “Llei 
d’organització i atribucions dels ajuntaments” de 
1840. És en aquest context que a finals del 
segle XIX i principis del XX assistim a una alça 
de la importància municipalista i regionalista, així 
com del redreçament cultural del país. Les 
ciutats s’organitzen i adapten aquesta nova reali-
tat als seus serveis d’arxius.

L’Ajuntament de Madremanya va contractar els 
serveis del Consell Comarcal per estudiar les 
possibilitats de millora de l’arxiu municipal que es 
conserva en dependències del nou ajuntament, 
edifici que, com tothom sap, està estructurat en 
tres plantes. A la primera hi ha l’espai d’atenció 
al públic i la sala de plens; a la segona, els des-
patxos del secretari, els serveis tècnics, el jutjat 
de pau, el registre civil, els regidors i l’alcalde, i 
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En l’informe destinat a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
que va elaborar l’arxivera Rosa Busquets Congost 
es remarcava que “la resta de la documentació 
municipal del 1990 al 2017 no té cap instrument 
de descripció fiable ni automatitzat. Únicament 
s’han registrat en un full de càlcul les llicències 
d’obres, que s’han ordenat per número d’expe-
dient. Amb tot, la situació es pot redreçar i més 
si tenim present que l’Ajuntament està adherit al 
Pla d’Administració Electrònica de la Diputació de 
Girona i té implantat el registre d’entrada i sortida 
de documents per administració electrònica i hi 
ha la voluntat d’ampliar la resta de tràmits i pro-
cediments administratius per internet”.

En aquest aspecte, la professional assegura que 
les tasques d’identificació, classificació i ordena-
ció i descripció per part d’un tècnic de l’arxiu es 
poden allargar entre quatre o cinc mesos, ja que 
recomana que abans del seu ingrés en les 
dependències municipals cal netejar i desinfectar 
els documents conservats al despatx parroquial 
per part d’una empresa especialitzada; amb l’ob-
jectiu d’optimitzar l’espai reservat a la instal·lació 
de documentació, desallotjar del recinte destinat 
a arxiu municipal tot aquell material que no en 
formi part, capses, objectes, mobiliari vell, etcè-
tera; dotar el recinte d’un sistema de desinsecta-
ció ofert per empreses especialitzades i dotar-lo 
d’un sistema que controli la humitat i la tempera-
tura; millorar la instal·lació de la documentació i 
agrupar físicament els fons del jutjat de pau, 
d’una banda, i del fons de l’Ajuntament, de 
l’altra; identificar aquella documentació que no 
presenta cap identificació externa, ordenar i clas-
sificar la documentació segons un quadre de 
classificació estandarditzat; elaborar un instru-
ment de descripció del fons de l’Ajuntament i del 
jutjat de pau, i automatitzar la descripció per 
facilitar-ne la consulta.

consultar en paper a l’Arxiu Històric de Girona i 
se n’ha facilitat una còpia a l’Ajuntament –s’hi 
poden identificar les sèries dels fons de l’Ajunta-
ment de Madremanya (entre 1819 i 1990) i del 
jutjat de pau (1876-1989), i una documentació 
fragmentària i reduïda d’algunes associacions 
locals (1937-1952)–. Així, tenim que a l’arxiu del 
nostre poble hi ha recollides les actes de l’Ajun-
tament, les actes de la comissió municipal per-
manent, expedients de secretaria, plantilles, regla-
ments i convenis de personal, el registre d’entra-
da i sortida de documents i comunicacions, 
correspondència, els comptes municipals, els 
ingressos, les despeses, els pressupostos, les 
actes d’arqueig, els llibres de caixes, el registre 
de la propietat, ja sigui de finques urbanes, les 
contribucions territorials, rústiques i pecuàries, els 
padrons cadastrals de béns immobles de natura-
lesa rústica, la contribució urbana, el padró de 
contribuents d’urbana, els padrons cadastrals de 
béns immobles de naturalesa urbana, les declara-
cions de collites, les cartilles de racionament, el 
padró de beneficència, el registre de nínxols, el 
cens de gossos, el Pla general d’ordenació urba-
nística del 1983, les normes subsidiàries i com-
plementàries, ordenances d’edificació, els plans 
parcials, les obres d’infraestructura, la construcció 
i el manteniment dels immobles municipals, les 
llicències d’obres. A més, hi ha el padró munici-
pal d’habitants, els resultats de les eleccions mu-
nicipals, de les estatals a Corts, el Senat, el Con-
grés i la presidència de la República, de les elec-
cions a Corts, al Parlament Europeu, al Parlament 
de Catalunya, els referèndums, els censos agra-
ris, el foment forestal o l’arxiu d’imatges... A 
l’arxiu, a part dels afers penals, també podem 
trobar-hi els llibres de registres de naixements i 
de defuncions, i també el Llibre Major del Sindi-
cat Agrícola de Madremanya, el llibre d’actes i el 
registre d’entrades i sortides de la societat 
recreativa L’Aurora, les certificacions de fe de 
vida, o les declaracions de defuncions i matrimo-
nis del registre.

a la tercera hi ha la sala destinada a l’arxiu muni-
cipal. En aquest aspecte, podem dir que actual-
ment l’arxiu de Madremanya està dispers i repar-
tit en diversos espais. Un és el de la secretaria, 
en què el secretari de l’Ajuntament arxiva i 
ordena la documentació que es genera seguint 
criteris propis. Allà la documentació es conserva 
en dos armaris de fusta que estan adossats a la 
paret; per una banda està repartida en 51 capses 
de cartró, i la resta d’expedients estan en carpe-
tes sense encapsar sobre les lleixes. La docu-
mentació que va del 2002 al 2017 està integrada 
per sèries relatives a obres i urbanisme, serveis 
municipals i comptes. A la sala dedicada a arxiu 
municipal, s’hi pot trobar una part del fons docu-
mental de Madremanya i també objectes, revistes 
i llibres d’ús del personal de l’ajuntament. A la 
sala on s’ha d’obrir l’arxiu definitiu, on hi ha dues 
finestres petites amb cortines que eviten l’entrada 

de la llum natural, hi ha una única taula, però no 
hi ha cap espai destinat a la consulta d’usuaris 
externs. Allà podem trobar llibres vells i plens de 
pols i un munt de documentació en capses –no 
està afectada per la humitat, la qual cosa signifi-
ca que tot i que l’habitació tingui una única 
entrada i no presenti cap sistema de detecció 
d’incendis, ni de control de temperatura i humitat, 
les condicions ambientals són estables–. D’altra 
banda, hi ha una part de la documentació que 
està dipositada en els prestatges, també s’apilo-
nen documents sobre la taula i en capses diver-
ses sobre el terra. Entre el 1994 i el 1995, l’arxi-
vera Rosa Busquets Congost va fer un primer 
intent de posar-hi ordre i, així, la documentació 
que es conservava, dispersa i barrejada amb tot 
tipus d’objectes, va ser classificada, ordenada i 
guardada en capses de cartró de conservació 
permanent. Avui hi ha un inventari que es pot 

La paraula arxiu té el seu origen en el mot llatí 
archivium, però l’arrel prové del grec i es pot 
traduir com a “residència dels magistrats”. El 
terme ha anat evolucionant i avui, segons la defi-
nició del Consell Internacional d’Arxius (CIA) –en 
anglès, International Council of Archives (ICA)–, 
que és l’organisme internacional de caràcter no 
governamental que promou l’ús, el desenvolupa-
ment i la conservació del patrimoni arxivístic 
mundial, arxiu es pot definir com el conjunt de 
documents, de qualsevol data, forma o suport 
material, produïts o rebuts per tota persona física 
o moral, i per tot servei o organisme públic o 
privat, en l’exercici de la seva activitat, conser-
vats pel seu productor o els seus successors per 
a les seves necessitats, o bé transmesos a la 
institució arxivística competent. Un arxiu també 
és la institució responsable de la reunió, del trac-
tament, de l’inventari, de la conservació i de la 
comunicació dels arxius, o l’edifici o part de l’edi-
fici on són conservats i comunicats els arxius.

Deixant al marge les definicions tècniques, 
podem dir que l’arxiu és el contenidor de la 
història de les nacions, les ciutats, les institu-
cions i els pobles, allà on es recull la vida en el 
temps dels municipis. Com es pot llegir a la 
Wikipedia, “A mesura que l’estructura feudal dels 
segles XI i XII permetia la formació del municipi 
dels seus òrgans de govern amb dret d’escollir 
els seus propis representants i prendre acords 
amb caràcter executiu, va sorgir la necessitat de 
conservar els documents originals acreditatius 
dels privilegis i les llibertats i els registres de les 
resolucions dels consells juntament amb els 
llibres de comptabilitat”.

Les primeres notícies d’alguns arxius municipals 
dels Països Catalans coincideixen amb la neces-

sitat de conservar la documentació produïda pels 
municipis i la formació de llibres de privilegis. És 
així com en el segle XIV es troben les primeres 
referències d’alguns arxius com el de Barcelona, 
Cervera i Tortosa. Al segle XVI ja és més abun-
dant l’aparició de nous arxius, com els de Reus, 
Balaguer i Olot, entre d’altres. Durant el segle 
XIX, a partir de la caiguda de l’Antic Règim, es 
configura una nova forma d’Estat, entra en 
escena una nova àrea d’interès desconeguda fins 
aleshores: la història nacional. És en aquest 
moment quan l’estat liberal necessita fonts docu-
mentals i els documents municipals es conver-
teixen en un bé apreciat. L’any 1823 es dicta la 
“Llei pel govern econòmic de les províncies” i en 
el seu article 63 es disposa que “serà de càrrec 
dels secretaris d’ajuntament la custòdia i metòdi-
ca col·locació de tots els expedients, ordres i 
altres papers”. El 1835, dins de l’“Arreglo Provi-
sional de los Ayuntamientos”, s’inclou l’obligació 
dels secretaris de tenir a càrrec seu l’arxiu. Obli-
gació que també recull l’article 84.4 de la “Llei 
d’organització i atribucions dels ajuntaments” de 
1840. És en aquest context que a finals del 
segle XIX i principis del XX assistim a una alça 
de la importància municipalista i regionalista, així 
com del redreçament cultural del país. Les 
ciutats s’organitzen i adapten aquesta nova reali-
tat als seus serveis d’arxius.

L’Ajuntament de Madremanya va contractar els 
serveis del Consell Comarcal per estudiar les 
possibilitats de millora de l’arxiu municipal que es 
conserva en dependències del nou ajuntament, 
edifici que, com tothom sap, està estructurat en 
tres plantes. A la primera hi ha l’espai d’atenció 
al públic i la sala de plens; a la segona, els des-
patxos del secretari, els serveis tècnics, el jutjat 
de pau, el registre civil, els regidors i l’alcalde, i 
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En l’informe destinat a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
que va elaborar l’arxivera Rosa Busquets Congost 
es remarcava que “la resta de la documentació 
municipal del 1990 al 2017 no té cap instrument 
de descripció fiable ni automatitzat. Únicament 
s’han registrat en un full de càlcul les llicències 
d’obres, que s’han ordenat per número d’expe-
dient. Amb tot, la situació es pot redreçar i més 
si tenim present que l’Ajuntament està adherit al 
Pla d’Administració Electrònica de la Diputació de 
Girona i té implantat el registre d’entrada i sortida 
de documents per administració electrònica i hi 
ha la voluntat d’ampliar la resta de tràmits i pro-
cediments administratius per internet”.

En aquest aspecte, la professional assegura que 
les tasques d’identificació, classificació i ordena-
ció i descripció per part d’un tècnic de l’arxiu es 
poden allargar entre quatre o cinc mesos, ja que 
recomana que abans del seu ingrés en les 
dependències municipals cal netejar i desinfectar 
els documents conservats al despatx parroquial 
per part d’una empresa especialitzada; amb l’ob-
jectiu d’optimitzar l’espai reservat a la instal·lació 
de documentació, desallotjar del recinte destinat 
a arxiu municipal tot aquell material que no en 
formi part, capses, objectes, mobiliari vell, etcè-
tera; dotar el recinte d’un sistema de desinsecta-
ció ofert per empreses especialitzades i dotar-lo 
d’un sistema que controli la humitat i la tempera-
tura; millorar la instal·lació de la documentació i 
agrupar físicament els fons del jutjat de pau, 
d’una banda, i del fons de l’Ajuntament, de 
l’altra; identificar aquella documentació que no 
presenta cap identificació externa, ordenar i clas-
sificar la documentació segons un quadre de 
classificació estandarditzat; elaborar un instru-
ment de descripció del fons de l’Ajuntament i del 
jutjat de pau, i automatitzar la descripció per 
facilitar-ne la consulta.

consultar en paper a l’Arxiu Històric de Girona i 
se n’ha facilitat una còpia a l’Ajuntament –s’hi 
poden identificar les sèries dels fons de l’Ajunta-
ment de Madremanya (entre 1819 i 1990) i del 
jutjat de pau (1876-1989), i una documentació 
fragmentària i reduïda d’algunes associacions 
locals (1937-1952)–. Així, tenim que a l’arxiu del 
nostre poble hi ha recollides les actes de l’Ajun-
tament, les actes de la comissió municipal per-
manent, expedients de secretaria, plantilles, regla-
ments i convenis de personal, el registre d’entra-
da i sortida de documents i comunicacions, 
correspondència, els comptes municipals, els 
ingressos, les despeses, els pressupostos, les 
actes d’arqueig, els llibres de caixes, el registre 
de la propietat, ja sigui de finques urbanes, les 
contribucions territorials, rústiques i pecuàries, els 
padrons cadastrals de béns immobles de natura-
lesa rústica, la contribució urbana, el padró de 
contribuents d’urbana, els padrons cadastrals de 
béns immobles de naturalesa urbana, les declara-
cions de collites, les cartilles de racionament, el 
padró de beneficència, el registre de nínxols, el 
cens de gossos, el Pla general d’ordenació urba-
nística del 1983, les normes subsidiàries i com-
plementàries, ordenances d’edificació, els plans 
parcials, les obres d’infraestructura, la construcció 
i el manteniment dels immobles municipals, les 
llicències d’obres. A més, hi ha el padró munici-
pal d’habitants, els resultats de les eleccions mu-
nicipals, de les estatals a Corts, el Senat, el Con-
grés i la presidència de la República, de les elec-
cions a Corts, al Parlament Europeu, al Parlament 
de Catalunya, els referèndums, els censos agra-
ris, el foment forestal o l’arxiu d’imatges... A 
l’arxiu, a part dels afers penals, també podem 
trobar-hi els llibres de registres de naixements i 
de defuncions, i també el Llibre Major del Sindi-
cat Agrícola de Madremanya, el llibre d’actes i el 
registre d’entrades i sortides de la societat 
recreativa L’Aurora, les certificacions de fe de 
vida, o les declaracions de defuncions i matrimo-
nis del registre.

a la tercera hi ha la sala destinada a l’arxiu muni-
cipal. En aquest aspecte, podem dir que actual-
ment l’arxiu de Madremanya està dispers i repar-
tit en diversos espais. Un és el de la secretaria, 
en què el secretari de l’Ajuntament arxiva i 
ordena la documentació que es genera seguint 
criteris propis. Allà la documentació es conserva 
en dos armaris de fusta que estan adossats a la 
paret; per una banda està repartida en 51 capses 
de cartró, i la resta d’expedients estan en carpe-
tes sense encapsar sobre les lleixes. La docu-
mentació que va del 2002 al 2017 està integrada 
per sèries relatives a obres i urbanisme, serveis 
municipals i comptes. A la sala dedicada a arxiu 
municipal, s’hi pot trobar una part del fons docu-
mental de Madremanya i també objectes, revistes 
i llibres d’ús del personal de l’ajuntament. A la 
sala on s’ha d’obrir l’arxiu definitiu, on hi ha dues 
finestres petites amb cortines que eviten l’entrada 

de la llum natural, hi ha una única taula, però no 
hi ha cap espai destinat a la consulta d’usuaris 
externs. Allà podem trobar llibres vells i plens de 
pols i un munt de documentació en capses –no 
està afectada per la humitat, la qual cosa signifi-
ca que tot i que l’habitació tingui una única 
entrada i no presenti cap sistema de detecció 
d’incendis, ni de control de temperatura i humitat, 
les condicions ambientals són estables–. D’altra 
banda, hi ha una part de la documentació que 
està dipositada en els prestatges, també s’apilo-
nen documents sobre la taula i en capses diver-
ses sobre el terra. Entre el 1994 i el 1995, l’arxi-
vera Rosa Busquets Congost va fer un primer 
intent de posar-hi ordre i, així, la documentació 
que es conservava, dispersa i barrejada amb tot 
tipus d’objectes, va ser classificada, ordenada i 
guardada en capses de cartró de conservació 
permanent. Avui hi ha un inventari que es pot 

La paraula arxiu té el seu origen en el mot llatí 
archivium, però l’arrel prové del grec i es pot 
traduir com a “residència dels magistrats”. El 
terme ha anat evolucionant i avui, segons la defi-
nició del Consell Internacional d’Arxius (CIA) –en 
anglès, International Council of Archives (ICA)–, 
que és l’organisme internacional de caràcter no 
governamental que promou l’ús, el desenvolupa-
ment i la conservació del patrimoni arxivístic 
mundial, arxiu es pot definir com el conjunt de 
documents, de qualsevol data, forma o suport 
material, produïts o rebuts per tota persona física 
o moral, i per tot servei o organisme públic o 
privat, en l’exercici de la seva activitat, conser-
vats pel seu productor o els seus successors per 
a les seves necessitats, o bé transmesos a la 
institució arxivística competent. Un arxiu també 
és la institució responsable de la reunió, del trac-
tament, de l’inventari, de la conservació i de la 
comunicació dels arxius, o l’edifici o part de l’edi-
fici on són conservats i comunicats els arxius.

Deixant al marge les definicions tècniques, 
podem dir que l’arxiu és el contenidor de la 
història de les nacions, les ciutats, les institu-
cions i els pobles, allà on es recull la vida en el 
temps dels municipis. Com es pot llegir a la 
Wikipedia, “A mesura que l’estructura feudal dels 
segles XI i XII permetia la formació del municipi 
dels seus òrgans de govern amb dret d’escollir 
els seus propis representants i prendre acords 
amb caràcter executiu, va sorgir la necessitat de 
conservar els documents originals acreditatius 
dels privilegis i les llibertats i els registres de les 
resolucions dels consells juntament amb els 
llibres de comptabilitat”.

Les primeres notícies d’alguns arxius municipals 
dels Països Catalans coincideixen amb la neces-

sitat de conservar la documentació produïda pels 
municipis i la formació de llibres de privilegis. És 
així com en el segle XIV es troben les primeres 
referències d’alguns arxius com el de Barcelona, 
Cervera i Tortosa. Al segle XVI ja és més abun-
dant l’aparició de nous arxius, com els de Reus, 
Balaguer i Olot, entre d’altres. Durant el segle 
XIX, a partir de la caiguda de l’Antic Règim, es 
configura una nova forma d’Estat, entra en 
escena una nova àrea d’interès desconeguda fins 
aleshores: la història nacional. És en aquest 
moment quan l’estat liberal necessita fonts docu-
mentals i els documents municipals es conver-
teixen en un bé apreciat. L’any 1823 es dicta la 
“Llei pel govern econòmic de les províncies” i en 
el seu article 63 es disposa que “serà de càrrec 
dels secretaris d’ajuntament la custòdia i metòdi-
ca col·locació de tots els expedients, ordres i 
altres papers”. El 1835, dins de l’“Arreglo Provi-
sional de los Ayuntamientos”, s’inclou l’obligació 
dels secretaris de tenir a càrrec seu l’arxiu. Obli-
gació que també recull l’article 84.4 de la “Llei 
d’organització i atribucions dels ajuntaments” de 
1840. És en aquest context que a finals del 
segle XIX i principis del XX assistim a una alça 
de la importància municipalista i regionalista, així 
com del redreçament cultural del país. Les 
ciutats s’organitzen i adapten aquesta nova reali-
tat als seus serveis d’arxius.

L’Ajuntament de Madremanya va contractar els 
serveis del Consell Comarcal per estudiar les 
possibilitats de millora de l’arxiu municipal que es 
conserva en dependències del nou ajuntament, 
edifici que, com tothom sap, està estructurat en 
tres plantes. A la primera hi ha l’espai d’atenció 
al públic i la sala de plens; a la segona, els des-
patxos del secretari, els serveis tècnics, el jutjat 
de pau, el registre civil, els regidors i l’alcalde, i 
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En l’informe destinat a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
que va elaborar l’arxivera Rosa Busquets Congost 
es remarcava que “la resta de la documentació 
municipal del 1990 al 2017 no té cap instrument 
de descripció fiable ni automatitzat. Únicament 
s’han registrat en un full de càlcul les llicències 
d’obres, que s’han ordenat per número d’expe-
dient. Amb tot, la situació es pot redreçar i més 
si tenim present que l’Ajuntament està adherit al 
Pla d’Administració Electrònica de la Diputació de 
Girona i té implantat el registre d’entrada i sortida 
de documents per administració electrònica i hi 
ha la voluntat d’ampliar la resta de tràmits i pro-
cediments administratius per internet”.

En aquest aspecte, la professional assegura que 
les tasques d’identificació, classificació i ordena-
ció i descripció per part d’un tècnic de l’arxiu es 
poden allargar entre quatre o cinc mesos, ja que 
recomana que abans del seu ingrés en les 
dependències municipals cal netejar i desinfectar 
els documents conservats al despatx parroquial 
per part d’una empresa especialitzada; amb l’ob-
jectiu d’optimitzar l’espai reservat a la instal·lació 
de documentació, desallotjar del recinte destinat 
a arxiu municipal tot aquell material que no en 
formi part, capses, objectes, mobiliari vell, etcè-
tera; dotar el recinte d’un sistema de desinsecta-
ció ofert per empreses especialitzades i dotar-lo 
d’un sistema que controli la humitat i la tempera-
tura; millorar la instal·lació de la documentació i 
agrupar físicament els fons del jutjat de pau, 
d’una banda, i del fons de l’Ajuntament, de 
l’altra; identificar aquella documentació que no 
presenta cap identificació externa, ordenar i clas-
sificar la documentació segons un quadre de 
classificació estandarditzat; elaborar un instru-
ment de descripció del fons de l’Ajuntament i del 
jutjat de pau, i automatitzar la descripció per 
facilitar-ne la consulta.

consultar en paper a l’Arxiu Històric de Girona i 
se n’ha facilitat una còpia a l’Ajuntament –s’hi 
poden identificar les sèries dels fons de l’Ajunta-
ment de Madremanya (entre 1819 i 1990) i del 
jutjat de pau (1876-1989), i una documentació 
fragmentària i reduïda d’algunes associacions 
locals (1937-1952)–. Així, tenim que a l’arxiu del 
nostre poble hi ha recollides les actes de l’Ajun-
tament, les actes de la comissió municipal per-
manent, expedients de secretaria, plantilles, regla-
ments i convenis de personal, el registre d’entra-
da i sortida de documents i comunicacions, 
correspondència, els comptes municipals, els 
ingressos, les despeses, els pressupostos, les 
actes d’arqueig, els llibres de caixes, el registre 
de la propietat, ja sigui de finques urbanes, les 
contribucions territorials, rústiques i pecuàries, els 
padrons cadastrals de béns immobles de natura-
lesa rústica, la contribució urbana, el padró de 
contribuents d’urbana, els padrons cadastrals de 
béns immobles de naturalesa urbana, les declara-
cions de collites, les cartilles de racionament, el 
padró de beneficència, el registre de nínxols, el 
cens de gossos, el Pla general d’ordenació urba-
nística del 1983, les normes subsidiàries i com-
plementàries, ordenances d’edificació, els plans 
parcials, les obres d’infraestructura, la construcció 
i el manteniment dels immobles municipals, les 
llicències d’obres. A més, hi ha el padró munici-
pal d’habitants, els resultats de les eleccions mu-
nicipals, de les estatals a Corts, el Senat, el Con-
grés i la presidència de la República, de les elec-
cions a Corts, al Parlament Europeu, al Parlament 
de Catalunya, els referèndums, els censos agra-
ris, el foment forestal o l’arxiu d’imatges... A 
l’arxiu, a part dels afers penals, també podem 
trobar-hi els llibres de registres de naixements i 
de defuncions, i també el Llibre Major del Sindi-
cat Agrícola de Madremanya, el llibre d’actes i el 
registre d’entrades i sortides de la societat 
recreativa L’Aurora, les certificacions de fe de 
vida, o les declaracions de defuncions i matrimo-
nis del registre.

a la tercera hi ha la sala destinada a l’arxiu muni-
cipal. En aquest aspecte, podem dir que actual-
ment l’arxiu de Madremanya està dispers i repar-
tit en diversos espais. Un és el de la secretaria, 
en què el secretari de l’Ajuntament arxiva i 
ordena la documentació que es genera seguint 
criteris propis. Allà la documentació es conserva 
en dos armaris de fusta que estan adossats a la 
paret; per una banda està repartida en 51 capses 
de cartró, i la resta d’expedients estan en carpe-
tes sense encapsar sobre les lleixes. La docu-
mentació que va del 2002 al 2017 està integrada 
per sèries relatives a obres i urbanisme, serveis 
municipals i comptes. A la sala dedicada a arxiu 
municipal, s’hi pot trobar una part del fons docu-
mental de Madremanya i també objectes, revistes 
i llibres d’ús del personal de l’ajuntament. A la 
sala on s’ha d’obrir l’arxiu definitiu, on hi ha dues 
finestres petites amb cortines que eviten l’entrada 

de la llum natural, hi ha una única taula, però no 
hi ha cap espai destinat a la consulta d’usuaris 
externs. Allà podem trobar llibres vells i plens de 
pols i un munt de documentació en capses –no 
està afectada per la humitat, la qual cosa signifi-
ca que tot i que l’habitació tingui una única 
entrada i no presenti cap sistema de detecció 
d’incendis, ni de control de temperatura i humitat, 
les condicions ambientals són estables–. D’altra 
banda, hi ha una part de la documentació que 
està dipositada en els prestatges, també s’apilo-
nen documents sobre la taula i en capses diver-
ses sobre el terra. Entre el 1994 i el 1995, l’arxi-
vera Rosa Busquets Congost va fer un primer 
intent de posar-hi ordre i, així, la documentació 
que es conservava, dispersa i barrejada amb tot 
tipus d’objectes, va ser classificada, ordenada i 
guardada en capses de cartró de conservació 
permanent. Avui hi ha un inventari que es pot 

La paraula arxiu té el seu origen en el mot llatí 
archivium, però l’arrel prové del grec i es pot 
traduir com a “residència dels magistrats”. El 
terme ha anat evolucionant i avui, segons la defi-
nició del Consell Internacional d’Arxius (CIA) –en 
anglès, International Council of Archives (ICA)–, 
que és l’organisme internacional de caràcter no 
governamental que promou l’ús, el desenvolupa-
ment i la conservació del patrimoni arxivístic 
mundial, arxiu es pot definir com el conjunt de 
documents, de qualsevol data, forma o suport 
material, produïts o rebuts per tota persona física 
o moral, i per tot servei o organisme públic o 
privat, en l’exercici de la seva activitat, conser-
vats pel seu productor o els seus successors per 
a les seves necessitats, o bé transmesos a la 
institució arxivística competent. Un arxiu també 
és la institució responsable de la reunió, del trac-
tament, de l’inventari, de la conservació i de la 
comunicació dels arxius, o l’edifici o part de l’edi-
fici on són conservats i comunicats els arxius.

Deixant al marge les definicions tècniques, 
podem dir que l’arxiu és el contenidor de la 
història de les nacions, les ciutats, les institu-
cions i els pobles, allà on es recull la vida en el 
temps dels municipis. Com es pot llegir a la 
Wikipedia, “A mesura que l’estructura feudal dels 
segles XI i XII permetia la formació del municipi 
dels seus òrgans de govern amb dret d’escollir 
els seus propis representants i prendre acords 
amb caràcter executiu, va sorgir la necessitat de 
conservar els documents originals acreditatius 
dels privilegis i les llibertats i els registres de les 
resolucions dels consells juntament amb els 
llibres de comptabilitat”.

Les primeres notícies d’alguns arxius municipals 
dels Països Catalans coincideixen amb la neces-

sitat de conservar la documentació produïda pels 
municipis i la formació de llibres de privilegis. És 
així com en el segle XIV es troben les primeres 
referències d’alguns arxius com el de Barcelona, 
Cervera i Tortosa. Al segle XVI ja és més abun-
dant l’aparició de nous arxius, com els de Reus, 
Balaguer i Olot, entre d’altres. Durant el segle 
XIX, a partir de la caiguda de l’Antic Règim, es 
configura una nova forma d’Estat, entra en 
escena una nova àrea d’interès desconeguda fins 
aleshores: la història nacional. És en aquest 
moment quan l’estat liberal necessita fonts docu-
mentals i els documents municipals es conver-
teixen en un bé apreciat. L’any 1823 es dicta la 
“Llei pel govern econòmic de les províncies” i en 
el seu article 63 es disposa que “serà de càrrec 
dels secretaris d’ajuntament la custòdia i metòdi-
ca col·locació de tots els expedients, ordres i 
altres papers”. El 1835, dins de l’“Arreglo Provi-
sional de los Ayuntamientos”, s’inclou l’obligació 
dels secretaris de tenir a càrrec seu l’arxiu. Obli-
gació que també recull l’article 84.4 de la “Llei 
d’organització i atribucions dels ajuntaments” de 
1840. És en aquest context que a finals del 
segle XIX i principis del XX assistim a una alça 
de la importància municipalista i regionalista, així 
com del redreçament cultural del país. Les 
ciutats s’organitzen i adapten aquesta nova reali-
tat als seus serveis d’arxius.

L’Ajuntament de Madremanya va contractar els 
serveis del Consell Comarcal per estudiar les 
possibilitats de millora de l’arxiu municipal que es 
conserva en dependències del nou ajuntament, 
edifici que, com tothom sap, està estructurat en 
tres plantes. A la primera hi ha l’espai d’atenció 
al públic i la sala de plens; a la segona, els des-
patxos del secretari, els serveis tècnics, el jutjat 
de pau, el registre civil, els regidors i l’alcalde, i 
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TENIR 20 ANYS A MADREMANYA

Les dues participants en fan un balanç dispar; 
així, quan els vam preguntar “Creieu que es va 
aconseguir quelcom?, l'Anna ens va contestar: 
“Aquell dia vam demostrar la unitat com a poble, 
tots junts fent pinya davant de l’ajuntament, amb 
el mateix objectiu, defensar les urnes. Tot i que 
segurament no hem aconseguit el que molts 
voldríem, vam poder exercir la democràcia.” La 
Judith, un pèl més pessimista, va assegurar: “Al 
contrari, des del meu punt de vista, després de 
l’1 d’octubre han continuat succeint més coses i 
s’ha agreujat la situació, com per exemple el cas 
dels presos polítics o les càrregues policials a 
les manifestacions. Però sí que després d’aquell 
dia crec que hi ha hagut més unió al poble.”

Tot i reconèixer que la manca de temps no els 
permet participar gaire en les activitats que orga-

nitzen les associacions locals i mostrar-se poc 
interessats en la vida política en general, els nos-
tres tres entrevistats reconeixen que en els darrers 
vint anys Madremanya ha fet un gran salt cap a 
la modernitat. La Judith assegura: “Tinc uns 
quants records de petita i de molt bons, com per 
exemple quan acompanyava la meva àvia a missa 
i a la sortida em donava diners per anar comprar 
una bossa de patates xips a la botiga de can 
Genís. També recordo que era molt típic després 
d’un bateig anar a recollir els caramels que tiraven 
els padrins pel balcó, i el mal que feien aquells 
caramels quan t’anaven a parar al cap!” I encara 
que es queixa que “no es tingui cura ni empatia 
pels gossos i gats abandonats i no abandonats” i 
que troba a faltar “que ja no es faci teatre, perquè 
era part del poble”, de seguida puntualitza: 
“M’agraden molt les fires que es proposen al llarg 
de l’any, donen molta vida a Madremanya, ja que 
tenen molt atractiu cultural.” Per la seva banda, 
l'Anna retorna als dies “de la infantesa, que era 
quan més temps passava al poble, sobretot a l’es-
tiu, al casal amb la Maria i la Marta”: “Ens patejà-
vem tots els carrers amunt i avall i és per això 
que de cada racó en guardo una història”, i asse-
gura: “El poble de Madremanya m’ha vist créixer 
i jo també he pogut gaudir dels seus canvis 
sempre cap a millor: la carretera general no és tan 
perillosa com abans, els carrers estan més il·lumi-
nats, i per fi el que tots esperàvem, el CIR, s’ha 
fet una realitat. A més a més, ara hi ha cada cop 
més activitats encarades a totes les edats, ja sigui 
les activitats extraescolars per als petits o els 
tallers de memòria per als més grans.”

Tenir vint anys a Madremanya ho resumeix Anna 
Cros amb una frase: “Com ja he dit, la pau i la 
tranquil·litat són una de les millors coses que 
ens dona el poble dia a dia. Som uns privilegiats 
de poder-nos evadir del trànsit i els sorolls de la 
ciutat!!”.

Llarga vida i sort en el futur.

realitat. Vivint en un poble com Madremanya fas 
d’aquesta paraula el teu estil de vida, però sense 
oblidar les teves obligacions professionals o aca-
dèmiques, en el meu cas. Com tot madreman-
yenc resident al municipi s’haurà plantejat, poses 
a la balança les teves preferències personals i 
t’acabes decantant per aquella que més pesi, la 
que més s’adapta a les teves necessitats.” Unes 
necessitats que s'incrementen quan has de fer 
servir un cotxe per anar fins a qualsevol ciutat o 
quan tot i la millora dels darrers anys internet 
falla, o es demana incrementar nombre de busos 
que millorin les comunicacions.

Amb tot, ningú parla d'abandonament o d’incúria 
dels gestors i l'administració, i així l’Anna Cros 
assegura, tot i que mai s'ha plantejat entrar en 
política: “Trobo que en aquests darrers anys el 
poble ha guanyat en qualitat gràcies a les accions 
polítiques, ja sigui amb el CIR o amb la instaura-
ció de la línia de bus i la seva potenciació amb 
l’ajuda que rebem els empadronats de l’Ajunta-
ment. També amb la deixalleria, quina gran idea!” 
Les paraules de l'Anna venen referendades per la 
interpretació d’en Marc Sunyer, que en contestar 
què li agrada del poble puntualitza: “La simplicitat 
i l’aprofitament dels recursos que defineixen l’estil 
de vida dels madremanyencs, la combinació de 
tots aquests factors rodejat d’un entorn agradable 
i familiar. Cal destacar alguns serveis com el poli-
esportiu, del qual sempre he pogut gaudir per 
practicar tot tipus d’esports, el bon funcionament 
de la deixalleria, però sobretot i fins fa relativa-
ment poc l’esperat CIR del poble.”

El Centre Intergeneracional Rural (CIR) és valorat 
com el gran assoliment del mandat municipal, 
una eina que aglutina grans i petits, punt de 
trobada, reunió, conspiració i festa de tots els 
habitants, ja que tot i la curta vida ha tingut un 
important paper en la història d'un poble que va 
organitzar, amb entusiasme, el referèndum de l'1 
d'octubre.

Només dos dels nostres entrevistats han volgut 
parlar d'aquella data i, així, la Judith Boada 
recorda aquell dia: “Per anar a votar a l’ajunta-
ment, la plaça Major estava plena de gent preo-
cupada i amb nervis; entre tots ens explicàvem 
què estava passant, tot i que no va haver-hi cap 
esvalot.” L'Anna Cros assegura: “Recordo el 
primer d’octubre amb certa por: aquell dia me’l 
vaig passar, com molta altra gent del poble, 
entre el banc de can Güell vigilant que no arribés 
cap cotxe sospitós i defensant la porta de l’ajun-
tament. Hi va haver un moment de la tarda que 
ens van avisar que en pobles propers havien 
retirat les urnes; aquells van ser moments de 
pànic, perquè pensàvem que nosaltres seríem els 
següents. Tot i això, la satisfacció de votar 
aquell dia i d’exercir el meu dret a decidir no me 
la pot treure ningú.”

ta a mig camí entre el lleure i l'obligació, les 
amistats i els estudis, que ella accepta encanta-
da, ja que, enamorada de la pau i la tranquil·litat 
de l'entorn, assegura: “He viscut tota la vida a 
Madremanya i em costa imaginar viure en un 
altre lloc. És per això que en el moment d’enfo-
car la vida universitària vaig descartar anar a 
estudiar a Barcelona. A Madremanya s’hi està 
molt bé i és molt difícil marxar-ne. Tot i això, 
segurament en un futur la feina em portarà en 
un altre lloc. A Madremanya, però, hi guardo 
molt bons records i estic segura que sempre que 

pugui necessitaré escapar-me d’allà on sigui per 
tornar als meus orígens!” La resignació de l'Anna 
complementa el realisme de la Judith, a qui els 
estudis l'han portat a Olot, ciutat on resideix, en 
un pis d'estudiants. Encara que cada cap de 
setmana baixa al poble, té un convenciment: “Els 
pros de viure en un poble tan petit és que hi ha 
la tranquil·litat que a la ciutat no pots trobar i la 
proximitat amb la gent. Els contres és que un 
s’ha de desplaçar molt sovint, sigui per anar a 
fer encàrrecs, sigui per altres coses que el poble 
no té a l’abast. Viure al poble m’agrada molt, 
però la meva idea és estar-me a ciutat.” D’una 
manera molt semblant s'expressa en Marc 
Sunyer, que reconeix: “Soc partidari del transport 
públic, i per viatjar fora de Madremanya sempre 
he utilitzat el bus i la bicicleta fins a Bordils per 
agafar el tren, i a la llarga m’he adonat de l’esti-
ma que es mereix un viatge per un camí rodejat 
d’arbres acompanyat d’una simfonia d’ocells; 
això aporta pau i tranquil·litat en un món que 
promou la rapidesa i la immediatesa.” Una des-
cripció extremament bucòlica que contrasta amb 
els plans de futur: “De moment m’agradaria estu-
diar o treballar fora per tal de conèixer nous 
entorns acadèmics i professionals. És difícil pre-
veure un futur a llarg termini, de moment tinc 
clar que Madremanya és el meu poble de la 
infància i l’adolescència i tinc la seguretat que 
encara hi podré viure més endavant, al cap i a 
la fi tinc el que tota persona busca i li aporta 
felicitat duradora, un bon vincle familiar i social.”

Tot i que els nostres joves siguin conscients de 
les dificultats de viure en un poble petit, ells no 
reneguen de la pròpia situació, i per exemple en 
Marc Sunyer ho vol deixar clar: “Podria 
començar parlant dels pros com qualsevol bar-
celoní que puja el cap de setmana amb la frase 
que més s’escolta en el turisme rural i que més 
es publica a Instagram avui en dia, “Desconnec-
tar”, aquella frase assignada a aquell període de 
temps en què aconsegueixes evadir-te de la teva 

Es diuen Anna, Judith, Marc i Lua i, si ens 
atenim a la cançó de Serrat que va compondre 
el 1967, o sigui fa 51 anys, tenen força, no tenen 
l’ànima morta i senten bullir la sang. No sabem 
si els agrada cantar o si creuen en Déu, l'única 
veritat és que tenen vint anys. Són els quatre 
veïns del nostre poble que aquest 2018 han can-
viat de dígit i, en un moment vivencial de veloci-
tats supersòniques, quan el que compta és inter-
net i la comunicació existencial, els wites, Insta-
gram, el WhatsApp, els hem plantejat què signifi-
cava per a ells viure en un poble de menys de 
cinc-cents habitants. N'hem pogut parlar, més 
ben dit hem pogut comunicar-nos, mitjançant 
una eina antiquada com és el correu electrònic 
amb tres, l'Anna Cros, la Judith Boada i en Marc 
Sunyer, i amb ells iniciem un recorregut que va 
des dels seus records a les pròpies percepcions, 
realitats i aspiracions de futur.

L'Anna va néixer a Madremanya, va cursar l'edu-
cació primària a l'escola de Bordils, va fer l’ESO 
i batxillerat a Girona, a Les Alzines, i actualment 
està estudiant 3r de medicina a la Universitat de 
Girona. La Judith va néixer a Girona, ciutat on 
va passar la infància fins que el 2010 la seva 
família, que passava els caps de setmana a Ma-
dremanya, es va instal·lar definitivament al poble. 
Va estudiar secundària a l'institut de Celrà i des-
prés es va decantar per fer un grau mitjà de 
restauració a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de 
Girona. Encara que posteriorment es va dedicar 
dos anys a l’hostaleria, va descobrir que allò no 
era el que volia fer a la vida, va fer un curs pont 
i actualment estudia un cicle superior de fotogra-
fia. En Marc Sunyer va néixer a Barcelona; era 
fill d'urbanites, però els seus pares es van ena-
morar d'una masia i d'un poble i el 2007 van 
decidir iniciar un nou viatge que els va portar a 

viure a Madremanya. A cinquè de primària va 
entrar a l'escola de Bordils, va continuar amb 
l'ESO a Celrà, i actualment estudia producció 
audiovisual a Barcelona, però, segons puntualit-
za, “des de fa dos anys no he sigut capaç de 
quedar-me ni un sol cap de setmana a la ciutat 
sense tornar a viure l’essència de Madremanya”.

Els tres entrevistats estudien i s'han de des-
plaçar fora del poble, però per exemple l'Anna 
només dorm al poble, cada dia baixa a Girona a 
la facultat i això li comporta una disciplina estric-
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Les dues participants en fan un balanç dispar; 
així, quan els vam preguntar “Creieu que es va 
aconseguir quelcom?, l'Anna ens va contestar: 
“Aquell dia vam demostrar la unitat com a poble, 
tots junts fent pinya davant de l’ajuntament, amb 
el mateix objectiu, defensar les urnes. Tot i que 
segurament no hem aconseguit el que molts 
voldríem, vam poder exercir la democràcia.” La 
Judith, un pèl més pessimista, va assegurar: “Al 
contrari, des del meu punt de vista, després de 
l’1 d’octubre han continuat succeint més coses i 
s’ha agreujat la situació, com per exemple el cas 
dels presos polítics o les càrregues policials a 
les manifestacions. Però sí que després d’aquell 
dia crec que hi ha hagut més unió al poble.”

Tot i reconèixer que la manca de temps no els 
permet participar gaire en les activitats que orga-

nitzen les associacions locals i mostrar-se poc 
interessats en la vida política en general, els nos-
tres tres entrevistats reconeixen que en els darrers 
vint anys Madremanya ha fet un gran salt cap a 
la modernitat. La Judith assegura: “Tinc uns 
quants records de petita i de molt bons, com per 
exemple quan acompanyava la meva àvia a missa 
i a la sortida em donava diners per anar comprar 
una bossa de patates xips a la botiga de can 
Genís. També recordo que era molt típic després 
d’un bateig anar a recollir els caramels que tiraven 
els padrins pel balcó, i el mal que feien aquells 
caramels quan t’anaven a parar al cap!” I encara 
que es queixa que “no es tingui cura ni empatia 
pels gossos i gats abandonats i no abandonats” i 
que troba a faltar “que ja no es faci teatre, perquè 
era part del poble”, de seguida puntualitza: 
“M’agraden molt les fires que es proposen al llarg 
de l’any, donen molta vida a Madremanya, ja que 
tenen molt atractiu cultural.” Per la seva banda, 
l'Anna retorna als dies “de la infantesa, que era 
quan més temps passava al poble, sobretot a l’es-
tiu, al casal amb la Maria i la Marta”: “Ens patejà-
vem tots els carrers amunt i avall i és per això 
que de cada racó en guardo una història”, i asse-
gura: “El poble de Madremanya m’ha vist créixer 
i jo també he pogut gaudir dels seus canvis 
sempre cap a millor: la carretera general no és tan 
perillosa com abans, els carrers estan més il·lumi-
nats, i per fi el que tots esperàvem, el CIR, s’ha 
fet una realitat. A més a més, ara hi ha cada cop 
més activitats encarades a totes les edats, ja sigui 
les activitats extraescolars per als petits o els 
tallers de memòria per als més grans.”

Tenir vint anys a Madremanya ho resumeix Anna 
Cros amb una frase: “Com ja he dit, la pau i la 
tranquil·litat són una de les millors coses que 
ens dona el poble dia a dia. Som uns privilegiats 
de poder-nos evadir del trànsit i els sorolls de la 
ciutat!!”.

Llarga vida i sort en el futur.

realitat. Vivint en un poble com Madremanya fas 
d’aquesta paraula el teu estil de vida, però sense 
oblidar les teves obligacions professionals o aca-
dèmiques, en el meu cas. Com tot madreman-
yenc resident al municipi s’haurà plantejat, poses 
a la balança les teves preferències personals i 
t’acabes decantant per aquella que més pesi, la 
que més s’adapta a les teves necessitats.” Unes 
necessitats que s'incrementen quan has de fer 
servir un cotxe per anar fins a qualsevol ciutat o 
quan tot i la millora dels darrers anys internet 
falla, o es demana incrementar nombre de busos 
que millorin les comunicacions.

Amb tot, ningú parla d'abandonament o d’incúria 
dels gestors i l'administració, i així l’Anna Cros 
assegura, tot i que mai s'ha plantejat entrar en 
política: “Trobo que en aquests darrers anys el 
poble ha guanyat en qualitat gràcies a les accions 
polítiques, ja sigui amb el CIR o amb la instaura-
ció de la línia de bus i la seva potenciació amb 
l’ajuda que rebem els empadronats de l’Ajunta-
ment. També amb la deixalleria, quina gran idea!” 
Les paraules de l'Anna venen referendades per la 
interpretació d’en Marc Sunyer, que en contestar 
què li agrada del poble puntualitza: “La simplicitat 
i l’aprofitament dels recursos que defineixen l’estil 
de vida dels madremanyencs, la combinació de 
tots aquests factors rodejat d’un entorn agradable 
i familiar. Cal destacar alguns serveis com el poli-
esportiu, del qual sempre he pogut gaudir per 
practicar tot tipus d’esports, el bon funcionament 
de la deixalleria, però sobretot i fins fa relativa-
ment poc l’esperat CIR del poble.”

El Centre Intergeneracional Rural (CIR) és valorat 
com el gran assoliment del mandat municipal, 
una eina que aglutina grans i petits, punt de 
trobada, reunió, conspiració i festa de tots els 
habitants, ja que tot i la curta vida ha tingut un 
important paper en la història d'un poble que va 
organitzar, amb entusiasme, el referèndum de l'1 
d'octubre.

Només dos dels nostres entrevistats han volgut 
parlar d'aquella data i, així, la Judith Boada 
recorda aquell dia: “Per anar a votar a l’ajunta-
ment, la plaça Major estava plena de gent preo-
cupada i amb nervis; entre tots ens explicàvem 
què estava passant, tot i que no va haver-hi cap 
esvalot.” L'Anna Cros assegura: “Recordo el 
primer d’octubre amb certa por: aquell dia me’l 
vaig passar, com molta altra gent del poble, 
entre el banc de can Güell vigilant que no arribés 
cap cotxe sospitós i defensant la porta de l’ajun-
tament. Hi va haver un moment de la tarda que 
ens van avisar que en pobles propers havien 
retirat les urnes; aquells van ser moments de 
pànic, perquè pensàvem que nosaltres seríem els 
següents. Tot i això, la satisfacció de votar 
aquell dia i d’exercir el meu dret a decidir no me 
la pot treure ningú.”

ta a mig camí entre el lleure i l'obligació, les 
amistats i els estudis, que ella accepta encanta-
da, ja que, enamorada de la pau i la tranquil·litat 
de l'entorn, assegura: “He viscut tota la vida a 
Madremanya i em costa imaginar viure en un 
altre lloc. És per això que en el moment d’enfo-
car la vida universitària vaig descartar anar a 
estudiar a Barcelona. A Madremanya s’hi està 
molt bé i és molt difícil marxar-ne. Tot i això, 
segurament en un futur la feina em portarà en 
un altre lloc. A Madremanya, però, hi guardo 
molt bons records i estic segura que sempre que 

pugui necessitaré escapar-me d’allà on sigui per 
tornar als meus orígens!” La resignació de l'Anna 
complementa el realisme de la Judith, a qui els 
estudis l'han portat a Olot, ciutat on resideix, en 
un pis d'estudiants. Encara que cada cap de 
setmana baixa al poble, té un convenciment: “Els 
pros de viure en un poble tan petit és que hi ha 
la tranquil·litat que a la ciutat no pots trobar i la 
proximitat amb la gent. Els contres és que un 
s’ha de desplaçar molt sovint, sigui per anar a 
fer encàrrecs, sigui per altres coses que el poble 
no té a l’abast. Viure al poble m’agrada molt, 
però la meva idea és estar-me a ciutat.” D’una 
manera molt semblant s'expressa en Marc 
Sunyer, que reconeix: “Soc partidari del transport 
públic, i per viatjar fora de Madremanya sempre 
he utilitzat el bus i la bicicleta fins a Bordils per 
agafar el tren, i a la llarga m’he adonat de l’esti-
ma que es mereix un viatge per un camí rodejat 
d’arbres acompanyat d’una simfonia d’ocells; 
això aporta pau i tranquil·litat en un món que 
promou la rapidesa i la immediatesa.” Una des-
cripció extremament bucòlica que contrasta amb 
els plans de futur: “De moment m’agradaria estu-
diar o treballar fora per tal de conèixer nous 
entorns acadèmics i professionals. És difícil pre-
veure un futur a llarg termini, de moment tinc 
clar que Madremanya és el meu poble de la 
infància i l’adolescència i tinc la seguretat que 
encara hi podré viure més endavant, al cap i a 
la fi tinc el que tota persona busca i li aporta 
felicitat duradora, un bon vincle familiar i social.”

Tot i que els nostres joves siguin conscients de 
les dificultats de viure en un poble petit, ells no 
reneguen de la pròpia situació, i per exemple en 
Marc Sunyer ho vol deixar clar: “Podria 
començar parlant dels pros com qualsevol bar-
celoní que puja el cap de setmana amb la frase 
que més s’escolta en el turisme rural i que més 
es publica a Instagram avui en dia, “Desconnec-
tar”, aquella frase assignada a aquell període de 
temps en què aconsegueixes evadir-te de la teva 

Es diuen Anna, Judith, Marc i Lua i, si ens 
atenim a la cançó de Serrat que va compondre 
el 1967, o sigui fa 51 anys, tenen força, no tenen 
l’ànima morta i senten bullir la sang. No sabem 
si els agrada cantar o si creuen en Déu, l'única 
veritat és que tenen vint anys. Són els quatre 
veïns del nostre poble que aquest 2018 han can-
viat de dígit i, en un moment vivencial de veloci-
tats supersòniques, quan el que compta és inter-
net i la comunicació existencial, els wites, Insta-
gram, el WhatsApp, els hem plantejat què signifi-
cava per a ells viure en un poble de menys de 
cinc-cents habitants. N'hem pogut parlar, més 
ben dit hem pogut comunicar-nos, mitjançant 
una eina antiquada com és el correu electrònic 
amb tres, l'Anna Cros, la Judith Boada i en Marc 
Sunyer, i amb ells iniciem un recorregut que va 
des dels seus records a les pròpies percepcions, 
realitats i aspiracions de futur.

L'Anna va néixer a Madremanya, va cursar l'edu-
cació primària a l'escola de Bordils, va fer l’ESO 
i batxillerat a Girona, a Les Alzines, i actualment 
està estudiant 3r de medicina a la Universitat de 
Girona. La Judith va néixer a Girona, ciutat on 
va passar la infància fins que el 2010 la seva 
família, que passava els caps de setmana a Ma-
dremanya, es va instal·lar definitivament al poble. 
Va estudiar secundària a l'institut de Celrà i des-
prés es va decantar per fer un grau mitjà de 
restauració a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de 
Girona. Encara que posteriorment es va dedicar 
dos anys a l’hostaleria, va descobrir que allò no 
era el que volia fer a la vida, va fer un curs pont 
i actualment estudia un cicle superior de fotogra-
fia. En Marc Sunyer va néixer a Barcelona; era 
fill d'urbanites, però els seus pares es van ena-
morar d'una masia i d'un poble i el 2007 van 
decidir iniciar un nou viatge que els va portar a 

viure a Madremanya. A cinquè de primària va 
entrar a l'escola de Bordils, va continuar amb 
l'ESO a Celrà, i actualment estudia producció 
audiovisual a Barcelona, però, segons puntualit-
za, “des de fa dos anys no he sigut capaç de 
quedar-me ni un sol cap de setmana a la ciutat 
sense tornar a viure l’essència de Madremanya”.

Els tres entrevistats estudien i s'han de des-
plaçar fora del poble, però per exemple l'Anna 
només dorm al poble, cada dia baixa a Girona a 
la facultat i això li comporta una disciplina estric-
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Les dues participants en fan un balanç dispar; 
així, quan els vam preguntar “Creieu que es va 
aconseguir quelcom?, l'Anna ens va contestar: 
“Aquell dia vam demostrar la unitat com a poble, 
tots junts fent pinya davant de l’ajuntament, amb 
el mateix objectiu, defensar les urnes. Tot i que 
segurament no hem aconseguit el que molts 
voldríem, vam poder exercir la democràcia.” La 
Judith, un pèl més pessimista, va assegurar: “Al 
contrari, des del meu punt de vista, després de 
l’1 d’octubre han continuat succeint més coses i 
s’ha agreujat la situació, com per exemple el cas 
dels presos polítics o les càrregues policials a 
les manifestacions. Però sí que després d’aquell 
dia crec que hi ha hagut més unió al poble.”

Tot i reconèixer que la manca de temps no els 
permet participar gaire en les activitats que orga-

nitzen les associacions locals i mostrar-se poc 
interessats en la vida política en general, els nos-
tres tres entrevistats reconeixen que en els darrers 
vint anys Madremanya ha fet un gran salt cap a 
la modernitat. La Judith assegura: “Tinc uns 
quants records de petita i de molt bons, com per 
exemple quan acompanyava la meva àvia a missa 
i a la sortida em donava diners per anar comprar 
una bossa de patates xips a la botiga de can 
Genís. També recordo que era molt típic després 
d’un bateig anar a recollir els caramels que tiraven 
els padrins pel balcó, i el mal que feien aquells 
caramels quan t’anaven a parar al cap!” I encara 
que es queixa que “no es tingui cura ni empatia 
pels gossos i gats abandonats i no abandonats” i 
que troba a faltar “que ja no es faci teatre, perquè 
era part del poble”, de seguida puntualitza: 
“M’agraden molt les fires que es proposen al llarg 
de l’any, donen molta vida a Madremanya, ja que 
tenen molt atractiu cultural.” Per la seva banda, 
l'Anna retorna als dies “de la infantesa, que era 
quan més temps passava al poble, sobretot a l’es-
tiu, al casal amb la Maria i la Marta”: “Ens patejà-
vem tots els carrers amunt i avall i és per això 
que de cada racó en guardo una història”, i asse-
gura: “El poble de Madremanya m’ha vist créixer 
i jo també he pogut gaudir dels seus canvis 
sempre cap a millor: la carretera general no és tan 
perillosa com abans, els carrers estan més il·lumi-
nats, i per fi el que tots esperàvem, el CIR, s’ha 
fet una realitat. A més a més, ara hi ha cada cop 
més activitats encarades a totes les edats, ja sigui 
les activitats extraescolars per als petits o els 
tallers de memòria per als més grans.”

Tenir vint anys a Madremanya ho resumeix Anna 
Cros amb una frase: “Com ja he dit, la pau i la 
tranquil·litat són una de les millors coses que 
ens dona el poble dia a dia. Som uns privilegiats 
de poder-nos evadir del trànsit i els sorolls de la 
ciutat!!”.

Llarga vida i sort en el futur.

realitat. Vivint en un poble com Madremanya fas 
d’aquesta paraula el teu estil de vida, però sense 
oblidar les teves obligacions professionals o aca-
dèmiques, en el meu cas. Com tot madreman-
yenc resident al municipi s’haurà plantejat, poses 
a la balança les teves preferències personals i 
t’acabes decantant per aquella que més pesi, la 
que més s’adapta a les teves necessitats.” Unes 
necessitats que s'incrementen quan has de fer 
servir un cotxe per anar fins a qualsevol ciutat o 
quan tot i la millora dels darrers anys internet 
falla, o es demana incrementar nombre de busos 
que millorin les comunicacions.

Amb tot, ningú parla d'abandonament o d’incúria 
dels gestors i l'administració, i així l’Anna Cros 
assegura, tot i que mai s'ha plantejat entrar en 
política: “Trobo que en aquests darrers anys el 
poble ha guanyat en qualitat gràcies a les accions 
polítiques, ja sigui amb el CIR o amb la instaura-
ció de la línia de bus i la seva potenciació amb 
l’ajuda que rebem els empadronats de l’Ajunta-
ment. També amb la deixalleria, quina gran idea!” 
Les paraules de l'Anna venen referendades per la 
interpretació d’en Marc Sunyer, que en contestar 
què li agrada del poble puntualitza: “La simplicitat 
i l’aprofitament dels recursos que defineixen l’estil 
de vida dels madremanyencs, la combinació de 
tots aquests factors rodejat d’un entorn agradable 
i familiar. Cal destacar alguns serveis com el poli-
esportiu, del qual sempre he pogut gaudir per 
practicar tot tipus d’esports, el bon funcionament 
de la deixalleria, però sobretot i fins fa relativa-
ment poc l’esperat CIR del poble.”

El Centre Intergeneracional Rural (CIR) és valorat 
com el gran assoliment del mandat municipal, 
una eina que aglutina grans i petits, punt de 
trobada, reunió, conspiració i festa de tots els 
habitants, ja que tot i la curta vida ha tingut un 
important paper en la història d'un poble que va 
organitzar, amb entusiasme, el referèndum de l'1 
d'octubre.

Només dos dels nostres entrevistats han volgut 
parlar d'aquella data i, així, la Judith Boada 
recorda aquell dia: “Per anar a votar a l’ajunta-
ment, la plaça Major estava plena de gent preo-
cupada i amb nervis; entre tots ens explicàvem 
què estava passant, tot i que no va haver-hi cap 
esvalot.” L'Anna Cros assegura: “Recordo el 
primer d’octubre amb certa por: aquell dia me’l 
vaig passar, com molta altra gent del poble, 
entre el banc de can Güell vigilant que no arribés 
cap cotxe sospitós i defensant la porta de l’ajun-
tament. Hi va haver un moment de la tarda que 
ens van avisar que en pobles propers havien 
retirat les urnes; aquells van ser moments de 
pànic, perquè pensàvem que nosaltres seríem els 
següents. Tot i això, la satisfacció de votar 
aquell dia i d’exercir el meu dret a decidir no me 
la pot treure ningú.”

ta a mig camí entre el lleure i l'obligació, les 
amistats i els estudis, que ella accepta encanta-
da, ja que, enamorada de la pau i la tranquil·litat 
de l'entorn, assegura: “He viscut tota la vida a 
Madremanya i em costa imaginar viure en un 
altre lloc. És per això que en el moment d’enfo-
car la vida universitària vaig descartar anar a 
estudiar a Barcelona. A Madremanya s’hi està 
molt bé i és molt difícil marxar-ne. Tot i això, 
segurament en un futur la feina em portarà en 
un altre lloc. A Madremanya, però, hi guardo 
molt bons records i estic segura que sempre que 

pugui necessitaré escapar-me d’allà on sigui per 
tornar als meus orígens!” La resignació de l'Anna 
complementa el realisme de la Judith, a qui els 
estudis l'han portat a Olot, ciutat on resideix, en 
un pis d'estudiants. Encara que cada cap de 
setmana baixa al poble, té un convenciment: “Els 
pros de viure en un poble tan petit és que hi ha 
la tranquil·litat que a la ciutat no pots trobar i la 
proximitat amb la gent. Els contres és que un 
s’ha de desplaçar molt sovint, sigui per anar a 
fer encàrrecs, sigui per altres coses que el poble 
no té a l’abast. Viure al poble m’agrada molt, 
però la meva idea és estar-me a ciutat.” D’una 
manera molt semblant s'expressa en Marc 
Sunyer, que reconeix: “Soc partidari del transport 
públic, i per viatjar fora de Madremanya sempre 
he utilitzat el bus i la bicicleta fins a Bordils per 
agafar el tren, i a la llarga m’he adonat de l’esti-
ma que es mereix un viatge per un camí rodejat 
d’arbres acompanyat d’una simfonia d’ocells; 
això aporta pau i tranquil·litat en un món que 
promou la rapidesa i la immediatesa.” Una des-
cripció extremament bucòlica que contrasta amb 
els plans de futur: “De moment m’agradaria estu-
diar o treballar fora per tal de conèixer nous 
entorns acadèmics i professionals. És difícil pre-
veure un futur a llarg termini, de moment tinc 
clar que Madremanya és el meu poble de la 
infància i l’adolescència i tinc la seguretat que 
encara hi podré viure més endavant, al cap i a 
la fi tinc el que tota persona busca i li aporta 
felicitat duradora, un bon vincle familiar i social.”

Tot i que els nostres joves siguin conscients de 
les dificultats de viure en un poble petit, ells no 
reneguen de la pròpia situació, i per exemple en 
Marc Sunyer ho vol deixar clar: “Podria 
començar parlant dels pros com qualsevol bar-
celoní que puja el cap de setmana amb la frase 
que més s’escolta en el turisme rural i que més 
es publica a Instagram avui en dia, “Desconnec-
tar”, aquella frase assignada a aquell període de 
temps en què aconsegueixes evadir-te de la teva 

Es diuen Anna, Judith, Marc i Lua i, si ens 
atenim a la cançó de Serrat que va compondre 
el 1967, o sigui fa 51 anys, tenen força, no tenen 
l’ànima morta i senten bullir la sang. No sabem 
si els agrada cantar o si creuen en Déu, l'única 
veritat és que tenen vint anys. Són els quatre 
veïns del nostre poble que aquest 2018 han can-
viat de dígit i, en un moment vivencial de veloci-
tats supersòniques, quan el que compta és inter-
net i la comunicació existencial, els wites, Insta-
gram, el WhatsApp, els hem plantejat què signifi-
cava per a ells viure en un poble de menys de 
cinc-cents habitants. N'hem pogut parlar, més 
ben dit hem pogut comunicar-nos, mitjançant 
una eina antiquada com és el correu electrònic 
amb tres, l'Anna Cros, la Judith Boada i en Marc 
Sunyer, i amb ells iniciem un recorregut que va 
des dels seus records a les pròpies percepcions, 
realitats i aspiracions de futur.

L'Anna va néixer a Madremanya, va cursar l'edu-
cació primària a l'escola de Bordils, va fer l’ESO 
i batxillerat a Girona, a Les Alzines, i actualment 
està estudiant 3r de medicina a la Universitat de 
Girona. La Judith va néixer a Girona, ciutat on 
va passar la infància fins que el 2010 la seva 
família, que passava els caps de setmana a Ma-
dremanya, es va instal·lar definitivament al poble. 
Va estudiar secundària a l'institut de Celrà i des-
prés es va decantar per fer un grau mitjà de 
restauració a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de 
Girona. Encara que posteriorment es va dedicar 
dos anys a l’hostaleria, va descobrir que allò no 
era el que volia fer a la vida, va fer un curs pont 
i actualment estudia un cicle superior de fotogra-
fia. En Marc Sunyer va néixer a Barcelona; era 
fill d'urbanites, però els seus pares es van ena-
morar d'una masia i d'un poble i el 2007 van 
decidir iniciar un nou viatge que els va portar a 

viure a Madremanya. A cinquè de primària va 
entrar a l'escola de Bordils, va continuar amb 
l'ESO a Celrà, i actualment estudia producció 
audiovisual a Barcelona, però, segons puntualit-
za, “des de fa dos anys no he sigut capaç de 
quedar-me ni un sol cap de setmana a la ciutat 
sense tornar a viure l’essència de Madremanya”.

Els tres entrevistats estudien i s'han de des-
plaçar fora del poble, però per exemple l'Anna 
només dorm al poble, cada dia baixa a Girona a 
la facultat i això li comporta una disciplina estric-
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Les dues participants en fan un balanç dispar; 
així, quan els vam preguntar “Creieu que es va 
aconseguir quelcom?, l'Anna ens va contestar: 
“Aquell dia vam demostrar la unitat com a poble, 
tots junts fent pinya davant de l’ajuntament, amb 
el mateix objectiu, defensar les urnes. Tot i que 
segurament no hem aconseguit el que molts 
voldríem, vam poder exercir la democràcia.” La 
Judith, un pèl més pessimista, va assegurar: “Al 
contrari, des del meu punt de vista, després de 
l’1 d’octubre han continuat succeint més coses i 
s’ha agreujat la situació, com per exemple el cas 
dels presos polítics o les càrregues policials a 
les manifestacions. Però sí que després d’aquell 
dia crec que hi ha hagut més unió al poble.”

Tot i reconèixer que la manca de temps no els 
permet participar gaire en les activitats que orga-

nitzen les associacions locals i mostrar-se poc 
interessats en la vida política en general, els nos-
tres tres entrevistats reconeixen que en els darrers 
vint anys Madremanya ha fet un gran salt cap a 
la modernitat. La Judith assegura: “Tinc uns 
quants records de petita i de molt bons, com per 
exemple quan acompanyava la meva àvia a missa 
i a la sortida em donava diners per anar comprar 
una bossa de patates xips a la botiga de can 
Genís. També recordo que era molt típic després 
d’un bateig anar a recollir els caramels que tiraven 
els padrins pel balcó, i el mal que feien aquells 
caramels quan t’anaven a parar al cap!” I encara 
que es queixa que “no es tingui cura ni empatia 
pels gossos i gats abandonats i no abandonats” i 
que troba a faltar “que ja no es faci teatre, perquè 
era part del poble”, de seguida puntualitza: 
“M’agraden molt les fires que es proposen al llarg 
de l’any, donen molta vida a Madremanya, ja que 
tenen molt atractiu cultural.” Per la seva banda, 
l'Anna retorna als dies “de la infantesa, que era 
quan més temps passava al poble, sobretot a l’es-
tiu, al casal amb la Maria i la Marta”: “Ens patejà-
vem tots els carrers amunt i avall i és per això 
que de cada racó en guardo una història”, i asse-
gura: “El poble de Madremanya m’ha vist créixer 
i jo també he pogut gaudir dels seus canvis 
sempre cap a millor: la carretera general no és tan 
perillosa com abans, els carrers estan més il·lumi-
nats, i per fi el que tots esperàvem, el CIR, s’ha 
fet una realitat. A més a més, ara hi ha cada cop 
més activitats encarades a totes les edats, ja sigui 
les activitats extraescolars per als petits o els 
tallers de memòria per als més grans.”

Tenir vint anys a Madremanya ho resumeix Anna 
Cros amb una frase: “Com ja he dit, la pau i la 
tranquil·litat són una de les millors coses que 
ens dona el poble dia a dia. Som uns privilegiats 
de poder-nos evadir del trànsit i els sorolls de la 
ciutat!!”.

Llarga vida i sort en el futur.

realitat. Vivint en un poble com Madremanya fas 
d’aquesta paraula el teu estil de vida, però sense 
oblidar les teves obligacions professionals o aca-
dèmiques, en el meu cas. Com tot madreman-
yenc resident al municipi s’haurà plantejat, poses 
a la balança les teves preferències personals i 
t’acabes decantant per aquella que més pesi, la 
que més s’adapta a les teves necessitats.” Unes 
necessitats que s'incrementen quan has de fer 
servir un cotxe per anar fins a qualsevol ciutat o 
quan tot i la millora dels darrers anys internet 
falla, o es demana incrementar nombre de busos 
que millorin les comunicacions.

Amb tot, ningú parla d'abandonament o d’incúria 
dels gestors i l'administració, i així l’Anna Cros 
assegura, tot i que mai s'ha plantejat entrar en 
política: “Trobo que en aquests darrers anys el 
poble ha guanyat en qualitat gràcies a les accions 
polítiques, ja sigui amb el CIR o amb la instaura-
ció de la línia de bus i la seva potenciació amb 
l’ajuda que rebem els empadronats de l’Ajunta-
ment. També amb la deixalleria, quina gran idea!” 
Les paraules de l'Anna venen referendades per la 
interpretació d’en Marc Sunyer, que en contestar 
què li agrada del poble puntualitza: “La simplicitat 
i l’aprofitament dels recursos que defineixen l’estil 
de vida dels madremanyencs, la combinació de 
tots aquests factors rodejat d’un entorn agradable 
i familiar. Cal destacar alguns serveis com el poli-
esportiu, del qual sempre he pogut gaudir per 
practicar tot tipus d’esports, el bon funcionament 
de la deixalleria, però sobretot i fins fa relativa-
ment poc l’esperat CIR del poble.”

El Centre Intergeneracional Rural (CIR) és valorat 
com el gran assoliment del mandat municipal, 
una eina que aglutina grans i petits, punt de 
trobada, reunió, conspiració i festa de tots els 
habitants, ja que tot i la curta vida ha tingut un 
important paper en la història d'un poble que va 
organitzar, amb entusiasme, el referèndum de l'1 
d'octubre.

Només dos dels nostres entrevistats han volgut 
parlar d'aquella data i, així, la Judith Boada 
recorda aquell dia: “Per anar a votar a l’ajunta-
ment, la plaça Major estava plena de gent preo-
cupada i amb nervis; entre tots ens explicàvem 
què estava passant, tot i que no va haver-hi cap 
esvalot.” L'Anna Cros assegura: “Recordo el 
primer d’octubre amb certa por: aquell dia me’l 
vaig passar, com molta altra gent del poble, 
entre el banc de can Güell vigilant que no arribés 
cap cotxe sospitós i defensant la porta de l’ajun-
tament. Hi va haver un moment de la tarda que 
ens van avisar que en pobles propers havien 
retirat les urnes; aquells van ser moments de 
pànic, perquè pensàvem que nosaltres seríem els 
següents. Tot i això, la satisfacció de votar 
aquell dia i d’exercir el meu dret a decidir no me 
la pot treure ningú.”

ta a mig camí entre el lleure i l'obligació, les 
amistats i els estudis, que ella accepta encanta-
da, ja que, enamorada de la pau i la tranquil·litat 
de l'entorn, assegura: “He viscut tota la vida a 
Madremanya i em costa imaginar viure en un 
altre lloc. És per això que en el moment d’enfo-
car la vida universitària vaig descartar anar a 
estudiar a Barcelona. A Madremanya s’hi està 
molt bé i és molt difícil marxar-ne. Tot i això, 
segurament en un futur la feina em portarà en 
un altre lloc. A Madremanya, però, hi guardo 
molt bons records i estic segura que sempre que 

pugui necessitaré escapar-me d’allà on sigui per 
tornar als meus orígens!” La resignació de l'Anna 
complementa el realisme de la Judith, a qui els 
estudis l'han portat a Olot, ciutat on resideix, en 
un pis d'estudiants. Encara que cada cap de 
setmana baixa al poble, té un convenciment: “Els 
pros de viure en un poble tan petit és que hi ha 
la tranquil·litat que a la ciutat no pots trobar i la 
proximitat amb la gent. Els contres és que un 
s’ha de desplaçar molt sovint, sigui per anar a 
fer encàrrecs, sigui per altres coses que el poble 
no té a l’abast. Viure al poble m’agrada molt, 
però la meva idea és estar-me a ciutat.” D’una 
manera molt semblant s'expressa en Marc 
Sunyer, que reconeix: “Soc partidari del transport 
públic, i per viatjar fora de Madremanya sempre 
he utilitzat el bus i la bicicleta fins a Bordils per 
agafar el tren, i a la llarga m’he adonat de l’esti-
ma que es mereix un viatge per un camí rodejat 
d’arbres acompanyat d’una simfonia d’ocells; 
això aporta pau i tranquil·litat en un món que 
promou la rapidesa i la immediatesa.” Una des-
cripció extremament bucòlica que contrasta amb 
els plans de futur: “De moment m’agradaria estu-
diar o treballar fora per tal de conèixer nous 
entorns acadèmics i professionals. És difícil pre-
veure un futur a llarg termini, de moment tinc 
clar que Madremanya és el meu poble de la 
infància i l’adolescència i tinc la seguretat que 
encara hi podré viure més endavant, al cap i a 
la fi tinc el que tota persona busca i li aporta 
felicitat duradora, un bon vincle familiar i social.”

Tot i que els nostres joves siguin conscients de 
les dificultats de viure en un poble petit, ells no 
reneguen de la pròpia situació, i per exemple en 
Marc Sunyer ho vol deixar clar: “Podria 
començar parlant dels pros com qualsevol bar-
celoní que puja el cap de setmana amb la frase 
que més s’escolta en el turisme rural i que més 
es publica a Instagram avui en dia, “Desconnec-
tar”, aquella frase assignada a aquell període de 
temps en què aconsegueixes evadir-te de la teva 

Es diuen Anna, Judith, Marc i Lua i, si ens 
atenim a la cançó de Serrat que va compondre 
el 1967, o sigui fa 51 anys, tenen força, no tenen 
l’ànima morta i senten bullir la sang. No sabem 
si els agrada cantar o si creuen en Déu, l'única 
veritat és que tenen vint anys. Són els quatre 
veïns del nostre poble que aquest 2018 han can-
viat de dígit i, en un moment vivencial de veloci-
tats supersòniques, quan el que compta és inter-
net i la comunicació existencial, els wites, Insta-
gram, el WhatsApp, els hem plantejat què signifi-
cava per a ells viure en un poble de menys de 
cinc-cents habitants. N'hem pogut parlar, més 
ben dit hem pogut comunicar-nos, mitjançant 
una eina antiquada com és el correu electrònic 
amb tres, l'Anna Cros, la Judith Boada i en Marc 
Sunyer, i amb ells iniciem un recorregut que va 
des dels seus records a les pròpies percepcions, 
realitats i aspiracions de futur.

L'Anna va néixer a Madremanya, va cursar l'edu-
cació primària a l'escola de Bordils, va fer l’ESO 
i batxillerat a Girona, a Les Alzines, i actualment 
està estudiant 3r de medicina a la Universitat de 
Girona. La Judith va néixer a Girona, ciutat on 
va passar la infància fins que el 2010 la seva 
família, que passava els caps de setmana a Ma-
dremanya, es va instal·lar definitivament al poble. 
Va estudiar secundària a l'institut de Celrà i des-
prés es va decantar per fer un grau mitjà de 
restauració a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de 
Girona. Encara que posteriorment es va dedicar 
dos anys a l’hostaleria, va descobrir que allò no 
era el que volia fer a la vida, va fer un curs pont 
i actualment estudia un cicle superior de fotogra-
fia. En Marc Sunyer va néixer a Barcelona; era 
fill d'urbanites, però els seus pares es van ena-
morar d'una masia i d'un poble i el 2007 van 
decidir iniciar un nou viatge que els va portar a 

viure a Madremanya. A cinquè de primària va 
entrar a l'escola de Bordils, va continuar amb 
l'ESO a Celrà, i actualment estudia producció 
audiovisual a Barcelona, però, segons puntualit-
za, “des de fa dos anys no he sigut capaç de 
quedar-me ni un sol cap de setmana a la ciutat 
sense tornar a viure l’essència de Madremanya”.

Els tres entrevistats estudien i s'han de des-
plaçar fora del poble, però per exemple l'Anna 
només dorm al poble, cada dia baixa a Girona a 
la facultat i això li comporta una disciplina estric-
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SOPAR GROC

trobaríem la resposta que necessitàvem. Aviat 
quatre persones més es van afegir al grup per 
ajudar-nos, però abans de fer cap pas calia 
parlar amb l’Ajuntament. Vam contactar amb 
l’alcalde i ens va donar la resposta esperada: 
podíem comptar-hi, podíem fer el sopar groc a 
Madremanya, i a més aplaudia la iniciativa. Vam 
trobar-hi totes les facilitats, a més de la col·labo-
ració d'algunes persones, així com l’assistència 
de moltes el dia del sopar. Algunes decisions no 
van ser fàcils; tot i tractar-se d’una acció soli-
dària, la situació era tan complexa i passaven 
coses tan surrealistes que calia valorar bė cada 
detall. Vam demanar els permisos corresponents 
i vam fixar l’acció groga, una botifarrada solidària, 
per al 2 de juny. Teníem pocs dies per lligar-ho 
i a mesura que s’acostava la data ens inquietava 
una mica saber si sortiria tot bé. Volíem que fos 
un èxit i aconseguir fer arribar el nostre escalf i 
la nostra petita aportació a les preses i presos, 
exiliades i exiliats i a les seves famílies.

Després de molts dies de pluja i de tràfec, final-
ment va arribar el juny, el mes de la falç al puny, 
el mes a què fa referència l’himne d’Els segadors, 
el mes més groc del calendari, el dels dies més 
llargs i amb més hores de sol. Feia una tarda 
esplèndida. Havent dinat vam pujar carregades 
cap al pavelló i vam començar a parar les taules 
a fora, a fer rams de ginesta, a encendre el foc 

i a coure-hi la carn, a sucar el pa amb tomata, 
a muntar la parada per a la venda de tiquets i 
guardioles solidàries, a fer sonar la música, a 
posar a punt el barril de cervesa, el vi, les pos-
tres, a muntar la rifa… La gent va començar a 
arribar, compromesa, pacient, somrient però 
fent-ho des de la tristesa del qui sap els seus 
privats de llibertat acusats d’uns fets inexistents. 
I vam ser molts. La resposta va ser increïble. Les 
taules eren plenes a vessar i en els moments 
que va caldre paciència tothom en va tenir d’una 
manera admirable. Ens sabíem units per una 
causa. La Montse Bassa va poder acompan-
yar-nos, incansable, somrient, agraïda. Quan ens 
va adreçar unes paraules es va fer un gran silen-
ci, el seu discurs ens va commoure, m’atreveixo 
a pensar que a gairebé tothom li va passar el 
mateix que a nosaltres el dia que vam compartir 
amb ella el trajecte de tornada de Barcelona. 
Cada petit detall que explica ens acosta una 
mica més al patiment de totes elles i tots ells. 
Cada menyspreu que patim ens allunya una mica 
més dels qui neguen la identitat del nostre poble 
i la llibertat de la nostra gent. No oblidarem ni 
els que tenim a la presó ni els que són a l’exili. 
Ells són allà per tots nosaltres, i per ells hem de 
seguir lluitant i resistint. Seguirem i no pararem 
fins que tots siguin lliures, no pararem fins que 
tots siguem lliures.

Montse Albert

Ja feia massa temps que no enteníem res del 
que estava passant. Les notícies eren cada cop 
més descoratjadores. La nostra confiança en el 
que creiem que era un estat democràtic s’estava 
fent miques. Tot plegat semblava traspassar el 
llindar de la racionalitat. S’estaven vulnerant els 
nostres drets, atacant els nostres valors i crimi-
nalitzant els nostres ideals, però no ens cansà-
vem d’anar a manifestacions i concentracions 
per la nostra llibertat com a poble. Qualsevol 
acte pacífic era bo per defensar-la, n’havíem fet 
gairebé una manera de viure. Però a l’altra 
banda no trobàvem ningú que ens escoltés, 
només hi trobàvem sempre hostilitat.

I va arribar l’1 d’octubre, el dia en què segura-
ment es va creuar una línia vermella al colpe-
jar-nos allà on fa més mal: al cor del nostre país, 
a les nostres escoles i municipis, a la nostra 
gent que tan sols volia expressar la seva voluntat 
amb l’acte més essencial de la democràcia i que 
davant la pressió ferotge de la força va defensar 
les urnes amb una resistència exemplarment 
pacífica. I pocs dies després van començar els 
empresonaments: primer dels Jordis, després 
dels nostres representants polítics. I mentre tot 
això passava, un decebedor silenci començava a 
planar al nostre voltant. Aquelles veus per altres 
causes tan crítiques, valentes i solidàries, ara per 
la nostra semblaven haver emmudit i mentre 
callaven davant tanta injustícia donaven ales a 
vells fantasmes de l’estat opressor.

Enmig d’aquest escenari tan decebedor un dia 
una amiga em va proposar crear un petit grup per 
intentar fer alguna cosa més de suport als presos 
i exiliats que anar a manifestacions. De seguida 
vaig dir-li que comptés amb mi, estava indignada 
i em sentia impotent davant aquella situació absur-

da en què res semblava tenir sentit. Vam 
trobar-nos alguns diumenges quatre amigues. Sor-
gien algunes idees, però de seguida ens adonà-
vem com n’era de complicat dur-les a terme. I és 
que fins i tot les accions més pacífiques i fetes 
des del seny podien girar-se’ns en contra.

Un dilluns plegant de treballar vam anar a un 
acte a Barcelona de suport a les preses políti-
ques i altres dones imputades en causes igual-
ment injustes. Allà vam conèixer la germana i el 
fill petit de la Dolors Bassa: la Montse i en Pau. 
Vam compartir amb ells cotxe de tornada a 
Girona i ens van explicar un munt de vivències 
esfereïdores amb una valentia admirable, ens van 
parlar també de l’associació en què estaven 
implicats els familiars dels presos i exiliats i de 
les accions grogues que en alguns llocs s’havien 
començat a fer. En els pocs més de 60 minuts 
que va durar el trajecte vam veure clar què 
podíem fer per aportar el nostre petit gra de 
sorra i a l’arribar a Girona aquell vespre teníem 
quasi decidit que organitzaríem un sopar groc. El 
diumenge següent començàvem a posar fil a 
l’agulla: calia determinar com, quan i, sobretot, 
on. De seguida vam pensar en la possibilitat de 
fer-lo a Madremanya. Estàvem segures que hi 
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trobaríem la resposta que necessitàvem. Aviat 
quatre persones més es van afegir al grup per 
ajudar-nos, però abans de fer cap pas calia 
parlar amb l’Ajuntament. Vam contactar amb 
l’alcalde i ens va donar la resposta esperada: 
podíem comptar-hi, podíem fer el sopar groc a 
Madremanya, i a més aplaudia la iniciativa. Vam 
trobar-hi totes les facilitats, a més de la col·labo-
ració d'algunes persones, així com l’assistència 
de moltes el dia del sopar. Algunes decisions no 
van ser fàcils; tot i tractar-se d’una acció soli-
dària, la situació era tan complexa i passaven 
coses tan surrealistes que calia valorar bė cada 
detall. Vam demanar els permisos corresponents 
i vam fixar l’acció groga, una botifarrada solidària, 
per al 2 de juny. Teníem pocs dies per lligar-ho 
i a mesura que s’acostava la data ens inquietava 
una mica saber si sortiria tot bé. Volíem que fos 
un èxit i aconseguir fer arribar el nostre escalf i 
la nostra petita aportació a les preses i presos, 
exiliades i exiliats i a les seves famílies.

Després de molts dies de pluja i de tràfec, final-
ment va arribar el juny, el mes de la falç al puny, 
el mes a què fa referència l’himne d’Els segadors, 
el mes més groc del calendari, el dels dies més 
llargs i amb més hores de sol. Feia una tarda 
esplèndida. Havent dinat vam pujar carregades 
cap al pavelló i vam començar a parar les taules 
a fora, a fer rams de ginesta, a encendre el foc 

i a coure-hi la carn, a sucar el pa amb tomata, 
a muntar la parada per a la venda de tiquets i 
guardioles solidàries, a fer sonar la música, a 
posar a punt el barril de cervesa, el vi, les pos-
tres, a muntar la rifa… La gent va començar a 
arribar, compromesa, pacient, somrient però 
fent-ho des de la tristesa del qui sap els seus 
privats de llibertat acusats d’uns fets inexistents. 
I vam ser molts. La resposta va ser increïble. Les 
taules eren plenes a vessar i en els moments 
que va caldre paciència tothom en va tenir d’una 
manera admirable. Ens sabíem units per una 
causa. La Montse Bassa va poder acompan-
yar-nos, incansable, somrient, agraïda. Quan ens 
va adreçar unes paraules es va fer un gran silen-
ci, el seu discurs ens va commoure, m’atreveixo 
a pensar que a gairebé tothom li va passar el 
mateix que a nosaltres el dia que vam compartir 
amb ella el trajecte de tornada de Barcelona. 
Cada petit detall que explica ens acosta una 
mica més al patiment de totes elles i tots ells. 
Cada menyspreu que patim ens allunya una mica 
més dels qui neguen la identitat del nostre poble 
i la llibertat de la nostra gent. No oblidarem ni 
els que tenim a la presó ni els que són a l’exili. 
Ells són allà per tots nosaltres, i per ells hem de 
seguir lluitant i resistint. Seguirem i no pararem 
fins que tots siguin lliures, no pararem fins que 
tots siguem lliures.

Montse Albert

Ja feia massa temps que no enteníem res del 
que estava passant. Les notícies eren cada cop 
més descoratjadores. La nostra confiança en el 
que creiem que era un estat democràtic s’estava 
fent miques. Tot plegat semblava traspassar el 
llindar de la racionalitat. S’estaven vulnerant els 
nostres drets, atacant els nostres valors i crimi-
nalitzant els nostres ideals, però no ens cansà-
vem d’anar a manifestacions i concentracions 
per la nostra llibertat com a poble. Qualsevol 
acte pacífic era bo per defensar-la, n’havíem fet 
gairebé una manera de viure. Però a l’altra 
banda no trobàvem ningú que ens escoltés, 
només hi trobàvem sempre hostilitat.

I va arribar l’1 d’octubre, el dia en què segura-
ment es va creuar una línia vermella al colpe-
jar-nos allà on fa més mal: al cor del nostre país, 
a les nostres escoles i municipis, a la nostra 
gent que tan sols volia expressar la seva voluntat 
amb l’acte més essencial de la democràcia i que 
davant la pressió ferotge de la força va defensar 
les urnes amb una resistència exemplarment 
pacífica. I pocs dies després van començar els 
empresonaments: primer dels Jordis, després 
dels nostres representants polítics. I mentre tot 
això passava, un decebedor silenci començava a 
planar al nostre voltant. Aquelles veus per altres 
causes tan crítiques, valentes i solidàries, ara per 
la nostra semblaven haver emmudit i mentre 
callaven davant tanta injustícia donaven ales a 
vells fantasmes de l’estat opressor.

Enmig d’aquest escenari tan decebedor un dia 
una amiga em va proposar crear un petit grup per 
intentar fer alguna cosa més de suport als presos 
i exiliats que anar a manifestacions. De seguida 
vaig dir-li que comptés amb mi, estava indignada 
i em sentia impotent davant aquella situació absur-

da en què res semblava tenir sentit. Vam 
trobar-nos alguns diumenges quatre amigues. Sor-
gien algunes idees, però de seguida ens adonà-
vem com n’era de complicat dur-les a terme. I és 
que fins i tot les accions més pacífiques i fetes 
des del seny podien girar-se’ns en contra.

Un dilluns plegant de treballar vam anar a un 
acte a Barcelona de suport a les preses políti-
ques i altres dones imputades en causes igual-
ment injustes. Allà vam conèixer la germana i el 
fill petit de la Dolors Bassa: la Montse i en Pau. 
Vam compartir amb ells cotxe de tornada a 
Girona i ens van explicar un munt de vivències 
esfereïdores amb una valentia admirable, ens van 
parlar també de l’associació en què estaven 
implicats els familiars dels presos i exiliats i de 
les accions grogues que en alguns llocs s’havien 
començat a fer. En els pocs més de 60 minuts 
que va durar el trajecte vam veure clar què 
podíem fer per aportar el nostre petit gra de 
sorra i a l’arribar a Girona aquell vespre teníem 
quasi decidit que organitzaríem un sopar groc. El 
diumenge següent començàvem a posar fil a 
l’agulla: calia determinar com, quan i, sobretot, 
on. De seguida vam pensar en la possibilitat de 
fer-lo a Madremanya. Estàvem segures que hi 
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que per a nosaltres és molt important per donar 
una primera oportunitat a joves, ja que l’any 
passat, per causes administratives, com a Ajunta-
ment no vam poder comptar amb premonitors tot 
i haver-se ofert tres joves de Madremanya.

Com a conseqüència de l’elevat grau de satis-
facció expressada per les famílies en l’enquesta 
final del campus i la valoració també positiva de 
l’Ajuntament quant a gestió, organització i quali-
tat del servei, es proposa donar continuïtat a 
aquesta empresa, Tot un Món, per al casal del 
2019. Considerem que el casal d’enguany ha 
permès oferir una activitat lúdica, esportiva, 
divertida, amb respecte a la individualitat, amb 
propostes per a totes les edats, amb una bona 
coordinació amb les famílies, i ha donat l’oportu-
nitat a joves del poble d’agafar experiència en 
l’àmbit del lleure. Això ha estat possible gràcies 
a les famílies que d’una manera molt constructi-
va van expressar el seu desig de canvi en el 
model de casal i a la capacitat de treballar juntes 
i col·laborar amb l’Ajuntament per trobar una 
solució vetllant per oferir un casal que deixi un 
bon record als infants del poble.

CAMPUS D’ESTIU MADREMANYA 2018

El casal d’estiu d’enguany va ser un no parar, un 
mes i mig molt intens ple d’activitats. Els nens i 
nenes del poble van poder alliberar la seva crea-
tivitat amb els diferents tallers i manualitats de 
pintura, construcció, papiroflèxia, arts escèni-
ques, malabars..., fins i tot fent d’actrius i actors 
per realitzar el pregó de la festa major del poble. 
L’eix central del casal va ser l’esport, amb una 
àmplia proposta d’activitats físico-esportives de 
tot tipus, des d’esports individuals i col·lectius, 
passant per diferents jocs de motricitat, fins a 
excursions, tant a peu com en bicicleta. Cada 
dimecres el casal es va realitzar a les instal·la-
cions de la piscina de Flaçà, on els nens i nenes 
s’ho passaven bé tant dins com fora de l’aigua. 

A través de jocs i activitats aquàtiques els 
infants van poder millorar la natació i, fins i tot, 
alguns dels més petits van aprendre a nedar 
sense el material auxiliar de flotació. També es 
va gaudir d’una activitat especial, com va ser 
l’acampada, on infants i monitors van compartir 
una nit d’estiu dormint amb tendes al descampat 
de darrere el CIR. La vetllada va ser llarga, ja 
que es van realitzar diversos jocs i activitats de 
nit, com ara un taller amb pintura fluorescent i 
fotografia. El casal va ser per als nens i nenes 
del poble un espai on gaudir del temps lliure a 
través de l’esport i el lleure i on, a part de gaudir 
i divertir-se, van aprendre, compartir i viure un 
seguit d’experiències que els acompanyaran per 
sempre més.

Aquest any, pel fet de trobar-nos per segon any 
consecutiu sense monitors al poble perquè por-
tessin a terme el casal d’estiu i per la proposta 
d’un gran grup de pares per buscar una altra 
manera de plantejar el casal, per primera vegada 
s’ha decidit externalitzar aquesta activitat. En una 
primera reunió es va pensar en entitats que 
podrien oferir aquest servei i l’Ajuntament s’hi va 
posar en contacte, així com amb d’altres de 
conegudes de la zona. A totes elles se’ls va 
explicar les condicions i se’ls va demanar que 
redactessin un breu projecte. Van ser un total de 
vuit, de les quals només cinc van presentar el 
projecte. Després de donar a conèixer als pares 
aquests projectes, en una reunió es va escollir 
per majoria l’empresa Tot un Món, que ha estat 
l’encarregada d’organitzar el casal d’enguany. En 
aquesta mateixa reunió es van acabar d’acordar 
alguns aspectes més tècnics, com ara:

° reduir la ràtio de monitors a un per cada set 
infants (en comptes d’1 cada 10 com estableix 
la normativa de lleure),

° incrementar lleugerament les quotes (10 euros) 
per compensar una mica l’augment del cost de 
contractació que suposava aquesta disminució 
de la ràtio,

° introduir propostes artístiques i lúdiques per tal 
que no fos un casal exclusivament esportiu.

Certament, el fet d’externalitzar el servei ha supo-
sat un increment de les quotes per a les famílies 
(acordades) i una contribució econòmica més 
elevada de l’Ajuntament, però també ens ha 
alliberat de moltes tasques administratives i sobre-
tot ens ha aportat molta confiança i seguretat 
saber que hi havia una persona que supervisava 
l’activitat i vetllava perquè fos de qualitat. També 
ha permès poder comptar amb premonitors, fet 

Amb aquesta reunió es confirma que són moltes 
les persones involucrades i moltes les activitats 
que es fan al poble al cap de l’any (i les que 
segurament haurem d’anar incorporant perquè 
ens engrescarem a organitzar-ne alguna més).

Gràcies a tots per fer-ho possible!
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Segons el diccionari, una associació és “una 
agrupació de persones constituïdes per realitzar 
una activitat col·lectiva d’una forma estable, 
organitzades democràticament i sense ànim de 
lucre”. Traslladat al nostre poble, una associació 
és un grup de persones amb ganes d’organitzar 
activitats a Madremanya que s’uneixen de 
manera totalment altruista per contribuir a millo-
rar la vida al poble, fomentar les relacions entre 
els habitants, afavorir que gaudim de bons mo-
ments plegats, que aprenguem junts... Són per-
sones que treballen per fer-ho possible, amb 
l’ajuda de tots i totes (perquè si una cosa carac-
teritza el nostre poble és la capacitat d’unir-nos 
i ajudar en allò que faci falta), però que a vega-
des es troben dificultats perquè malauradament 
cada vegada es demana més burocràcia a les 
associacions, més exigències per organitzar acti-
vitats... i sovint la feina acaba recaient sobre 
unes poques persones, però tot i això Madre-
manya és un poble amb un gran nombre d’asso-
ciacions, en relació amb el nombre d’habitants, i 
és gràcies a elles que se segueixen organitzant 
moltes activitats que en altres pobles, per falta 
d’entitats, les han acabat assumint altres empre-
ses o organismes públics. Volem aprofitar el but-
lletí per agrair l’esforç i el treball (que general-
ment és més del que veiem) de totes aquestes 
persones que, sigui a títol personal, sigui com a 
membre d’una associació, fan per organitzar 
activitats perquè en gaudim tots. Així com convi-
dar a tothom a seguir ajudant en tot allò que 
pugui per assegurar que segueixin vives totes les 
associacions i per seguir educant les genera-
cions futures en aquesta cultura de l’esforç, el 
treball en equip i l’altruisme.

Arran d’una conversa entre una de les associa-
cions i l’Ajuntament, el mes d’octubre d’aquest 

any es va celebrar una reunió entre l’Ajuntament, 
totes les associacions del poble i persones que a 
títol individual col·laboren en l’organització d’activi-
tats, on es van aclarir alguns dubtes, es va arribar 
a acords per facilitar la comunicació i es va cons-
truir el següent calendari comú d’activitats:

ASSOCIACIONS
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 54 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimen-
tària, gairebé 7 vegades més que l’edició anterior. 
Tot un nou exemple de col·laboració i esforç.

AL GIRONÈS LLEGIM

Aquest 2018 ens hem tornat a sumar a aquesta 
iniciativa realitzant una jornada de contes a 
càrrec de Marina Gil diferenciant dos grups 
d’edat dels infants per promoure que sigui una 
activitat adreçada a tots els públics i esperem 
seguir col·laborant en la propera edició.

El proper 2 de febrer, a les 16 hores, ens agrada-
ria trobar-nos a la sala del CIR i començar a 
engegar un punt de lectura al nostre poble.

GIMNÀSTICA

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès amb en Jordi González. L’objectiu 
és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realiza els 
dimecres lectius fins al mes de maig complet de 
19:30 a 21:00 h al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el cinquè any que gaudim de les 
classes de manualitats en anglès amb la Jillian 
Cassidy, amb dos grups en funció de l’edat 
dels infants, per afavorir un nivell òptim d’apre-
nentatge. Un any més, la tallerista busca una 
barreja d’activitats 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 
catalán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”. Jillian.

L’any passat, per segon any consecutiu, es va 
continuar la proposta de destinar un 5% del 
pressupost municipal al que decidissin els habi-
tants del municipi. Amb aquesta finalitat es va 
adjuntar un full a cada butlletí municipal que es 
reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquessin, entre 
quatre opcions tancades i una d’oberta, a què 
destinarien aproximadament 15.000 euros:

° Renumeració de carrers i plaques

° Millora de la sostenibilitat energètica

° Millora de camins municipals

° Activitats socioculturals

° Altres

L’opció més votada va ser la millora de la soste-
nibilitat energètica, amb un total de 8 vots. 
Aquesta acció està previst que es porti a terme 
al llarg d’aquest 2019. Així com la segona opció 
més votada, la renumeració de plaques i carrers, 
amb 5 vots.

La millora de camins municipals va rebre 4 vots 
i és una acció que l’Ajuntament també té present 
cada any i hi destina les subvencions que acon-
segueix, i les activitats socioculturals va rebre 3 
vots. El total de butlletes presentades van ser 17 
i va permetre recollir les següents demandes 
dels habitants, a algunes de les quals s’ha pogut 
donar resposta:

° Millorar la barana al cor de l’església

° Col·locar un rètol informatiu a la deixalleria (està 
previst)

° Millorar la banda àmpla / fibra òptica (2 vots)

° Col·locar més llum al c/ Pedró

° Fer una pista de Skate (2 vots)

° Tenir una biblioteca

° Disposar d’un lloc on veure la TV

° Millorar la seguretat

° Fer millores a la plaça Major

° Disposar d’una taula de ping-pong

° Col·locar una paperera a la parada del bus

° Crear una subvenció per a l’eliminació d’uralites

° Dedicar la vivenda social a una família de refu-
giats

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 manera directa a què destinar part 
dels impostos que recapta l’Ajuntament i ens 
proporciona 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’enguany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2019 (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 abans del 24 de gener a les 20 h. En aquesta 
data es farà el primer ple de l’any i es realitzarà 
el recompte de vots. Enguany, hem acordat en 
ple municipal proposar cinc opcions i mantenir la 
d’altres per incloure alguna de les propostes de 
l’edició anterior. Aquestes són:

° Col·locació de la numeració nova a les façanes.

° Millora de camins públics.

° Millores a la plaça Major i mobiliari urbà.

° Activitats socioculturals.

° Altres

Aquest any, a petició de l’Ajuntament de Celrà, 
ens vam reunir tots els regidors d’Educació dels 
ajuntaments que tenen els infants que van a fer 
l’ESO a Celrà per parlar de l’increment del 
nombre d’alumnes a l’Institut de Celrà, que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya preveu que arribarà al seu punt més 
àgil el curs 2020-2021. En aquesta reunió es va 
acordar per unanimitat sol·licitar una reunió amb 
els representants del Departament d’Ensenya-
ment, en la qual es va acordar:

° La construcció de tres aules noves, per evitar 
barracons, la separació d’alumnes en altres 
espais i la pèrdua d’aules polivalents.

° El compromís de tots els ajuntaments de con-
tractar una figura educativa que ajudi a millorar 
la convivència al centre educatiu i la facilitació 
del Departament d’Ensenyament de permetre 
que aquesta persona treballés dins de l’institut 
malgrat no estar contractada pel mateix depar-
tament.

° D’acord amb les dades informades pel Departa-
ment d’Ensenyament, es calcula que per al curs 
2020-2021 hi haurà 177 alumnes de 1r d’ESO i 
que això comportarà disposar necessàriament de 
6 o 7 línies d’aquest curs i un total de 28 grups 
en funcionament al centre. És a dir, més alum-
nes i, per tant, més necessitat de garantir una 
bona convivència i un correcte seguiment acadè-
mic al centre. Preveient aquest futur escenari, es 
va acordar posar en marxa un projecte educatiu 
on tinguin cabuda els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que rebutgen l’academicisme i que presenten 
dificultats per assistir a classe i desenvolupar 
amb normalitat els seus cursos, presentant 
moltes vegades, com a conseqüència d’aquesta 
actitud, conductes disruptuives negatives per a 
ells i per a la resta d’alumnes. Aquest projecte 

s’ha anomenat Taller Obert i s’ha concretat en 
un conveni de col·laboració de tots els ajunta-
ments de la zona educativa (Celrà, Bordils, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medin-
yà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya) 
per al seu finançament. Té un cost de 12.000 
euros per cada curs escolar, i cada ajuntament 
paga d’acord amb el percentatge d’alumnes del 
seu municipi que assisteixen a l’institut. En el 
cas concret de Madremanya, representa un 
0,50% d’alumnes, que es tradueix en un cost de 
60 euros aquest primer any.

TARDES JOVES

Enguany es van organitzar tardes joves d’estiu, 
un total de 8 tardes amb activitats variades (acti-
vitats de competició, esports d’equip, cursa 
d’orientació, sortida amb bicicleta...) en època 
d’estiu per a joves de 5è a 2n d’ESO per tal que 
tinguessin més activitats durant aquesta època 
de l’any i afavorir el seu grau de coneixença. Tot 
i no arribar al mínim de participants que el Con-
sell Esportiu del Gironès, a qui es va encarregar 
l’activitat, considerava ideal, es va decidir tirar 
endavant aquesta proposta per mirar de cohesio-
nar aquests joves. La coincidència amb altres 
activitats va fer que no sempre coincidissin tots 
i això a vegades va dificultar la realització de 
l’activitat. Malgrat això, no ens rendim i seguirem 
pensant en activitats per als joves del poble, així 
com ens obrim a les propostes que ens vulguin 
fer arribar.

BUS FIRES

Aquesta tardor novament es va tornar a organit-
zar entre diferents municipis, agrupats en la Zone 
Jove de la Llera del Ter, un bus nit perquè els 
joves que ho desitgessin poguessin anar i tornar 
de Fires de Girona amb seguretat.

TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

° Recordem que a Madremanya ens vam unir a 
la Zona Jove de la Llera del Ter perquè els 
nostres joves poguessin gaudir d’un seguit de 
serveis gràcies al fet de disposar de tècnics de 
joventut compartits. Actualment són 14 els mu-
nicipis adherits: Bordils, Flaçà, Sant Jordi Des-
valls, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Me-
dinyà, Viladasens, Juià, Madremanya, Llambi-
lles, Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Sarrià de 
Ter i Fornells de la Selva. Des d’aquest servei 
s’organitzen diferents projectes:

° Dinamitzacions de locals de joves: a Madre-
manya, el segons dijous de mes, de 16:00 a 
18:30 h, per a joves de 6è a 2n d’ESO, hi ha 
una programació variada d’interès dels joves 
dinamitzada per la tècnica de joventut.

° Connexions amb els centres de secundària: són 
projectes que es realitzen dins de l’institut de 
Celrà.

° Assessorament i orientació: qualsevol jove que 
ho necessiti es pot posar en contacte amb la 
tècnica per rebre informació o assessorament 
sobre orientació professional, temes relacionats 
amb la salut, habitatge, laborals..., que poden 
preocupar qualsevol jove d’entre 14 i 29 anys. 
Si algun jove té aquesta necessitat pot escriure 
al correu zonajove@girones.cat perquè l’asses-
sorin, li expliquin els recursos existents o 
quedar per fer una sessió individual presencial.

El 16 de novembre passat vam poder tornar a viure 
un vespre de túnel del terror a Madremanya que va 
servir d’acomiadament de la fins ara tècnica de 
joventut, la Cora, que emprèn una nova etapa 
professional, i per donar la benvinguda a la nova 
tècnica, la Laura, amb qui de ben segur els joves 
podran organitzar activitats ben engrescadores.

que per a nosaltres és molt important per donar 
una primera oportunitat a joves, ja que l’any 
passat, per causes administratives, com a Ajunta-
ment no vam poder comptar amb premonitors tot 
i haver-se ofert tres joves de Madremanya.

Com a conseqüència de l’elevat grau de satis-
facció expressada per les famílies en l’enquesta 
final del campus i la valoració també positiva de 
l’Ajuntament quant a gestió, organització i quali-
tat del servei, es proposa donar continuïtat a 
aquesta empresa, Tot un Món, per al casal del 
2019. Considerem que el casal d’enguany ha 
permès oferir una activitat lúdica, esportiva, 
divertida, amb respecte a la individualitat, amb 
propostes per a totes les edats, amb una bona 
coordinació amb les famílies, i ha donat l’oportu-
nitat a joves del poble d’agafar experiència en 
l’àmbit del lleure. Això ha estat possible gràcies 
a les famílies que d’una manera molt constructi-
va van expressar el seu desig de canvi en el 
model de casal i a la capacitat de treballar juntes 
i col·laborar amb l’Ajuntament per trobar una 
solució vetllant per oferir un casal que deixi un 
bon record als infants del poble.

CAMPUS D’ESTIU MADREMANYA 2018

El casal d’estiu d’enguany va ser un no parar, un 
mes i mig molt intens ple d’activitats. Els nens i 
nenes del poble van poder alliberar la seva crea-
tivitat amb els diferents tallers i manualitats de 
pintura, construcció, papiroflèxia, arts escèni-
ques, malabars..., fins i tot fent d’actrius i actors 
per realitzar el pregó de la festa major del poble. 
L’eix central del casal va ser l’esport, amb una 
àmplia proposta d’activitats físico-esportives de 
tot tipus, des d’esports individuals i col·lectius, 
passant per diferents jocs de motricitat, fins a 
excursions, tant a peu com en bicicleta. Cada 
dimecres el casal es va realitzar a les instal·la-
cions de la piscina de Flaçà, on els nens i nenes 
s’ho passaven bé tant dins com fora de l’aigua. 

A través de jocs i activitats aquàtiques els 
infants van poder millorar la natació i, fins i tot, 
alguns dels més petits van aprendre a nedar 
sense el material auxiliar de flotació. També es 
va gaudir d’una activitat especial, com va ser 
l’acampada, on infants i monitors van compartir 
una nit d’estiu dormint amb tendes al descampat 
de darrere el CIR. La vetllada va ser llarga, ja 
que es van realitzar diversos jocs i activitats de 
nit, com ara un taller amb pintura fluorescent i 
fotografia. El casal va ser per als nens i nenes 
del poble un espai on gaudir del temps lliure a 
través de l’esport i el lleure i on, a part de gaudir 
i divertir-se, van aprendre, compartir i viure un 
seguit d’experiències que els acompanyaran per 
sempre més.

Aquest any, pel fet de trobar-nos per segon any 
consecutiu sense monitors al poble perquè por-
tessin a terme el casal d’estiu i per la proposta 
d’un gran grup de pares per buscar una altra 
manera de plantejar el casal, per primera vegada 
s’ha decidit externalitzar aquesta activitat. En una 
primera reunió es va pensar en entitats que 
podrien oferir aquest servei i l’Ajuntament s’hi va 
posar en contacte, així com amb d’altres de 
conegudes de la zona. A totes elles se’ls va 
explicar les condicions i se’ls va demanar que 
redactessin un breu projecte. Van ser un total de 
vuit, de les quals només cinc van presentar el 
projecte. Després de donar a conèixer als pares 
aquests projectes, en una reunió es va escollir 
per majoria l’empresa Tot un Món, que ha estat 
l’encarregada d’organitzar el casal d’enguany. En 
aquesta mateixa reunió es van acabar d’acordar 
alguns aspectes més tècnics, com ara:

° reduir la ràtio de monitors a un per cada set 
infants (en comptes d’1 cada 10 com estableix 
la normativa de lleure),

° incrementar lleugerament les quotes (10 euros) 
per compensar una mica l’augment del cost de 
contractació que suposava aquesta disminució 
de la ràtio,

° introduir propostes artístiques i lúdiques per tal 
que no fos un casal exclusivament esportiu.

Certament, el fet d’externalitzar el servei ha supo-
sat un increment de les quotes per a les famílies 
(acordades) i una contribució econòmica més 
elevada de l’Ajuntament, però també ens ha 
alliberat de moltes tasques administratives i sobre-
tot ens ha aportat molta confiança i seguretat 
saber que hi havia una persona que supervisava 
l’activitat i vetllava perquè fos de qualitat. També 
ha permès poder comptar amb premonitors, fet 
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 54 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimen-
tària, gairebé 7 vegades més que l’edició anterior. 
Tot un nou exemple de col·laboració i esforç.

AL GIRONÈS LLEGIM

Aquest 2018 ens hem tornat a sumar a aquesta 
iniciativa realitzant una jornada de contes a 
càrrec de Marina Gil diferenciant dos grups 
d’edat dels infants per promoure que sigui una 
activitat adreçada a tots els públics i esperem 
seguir col·laborant en la propera edició.

El proper 2 de febrer, a les 16 hores, ens agrada-
ria trobar-nos a la sala del CIR i començar a 
engegar un punt de lectura al nostre poble.

GIMNÀSTICA

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès amb en Jordi González. L’objectiu 
és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realiza els 
dimecres lectius fins al mes de maig complet de 
19:30 a 21:00 h al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el cinquè any que gaudim de les 
classes de manualitats en anglès amb la Jillian 
Cassidy, amb dos grups en funció de l’edat 
dels infants, per afavorir un nivell òptim d’apre-
nentatge. Un any més, la tallerista busca una 
barreja d’activitats 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 
catalán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”. Jillian.

L’any passat, per segon any consecutiu, es va 
continuar la proposta de destinar un 5% del 
pressupost municipal al que decidissin els habi-
tants del municipi. Amb aquesta finalitat es va 
adjuntar un full a cada butlletí municipal que es 
reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquessin, entre 
quatre opcions tancades i una d’oberta, a què 
destinarien aproximadament 15.000 euros:

° Renumeració de carrers i plaques

° Millora de la sostenibilitat energètica

° Millora de camins municipals

° Activitats socioculturals

° Altres

L’opció més votada va ser la millora de la soste-
nibilitat energètica, amb un total de 8 vots. 
Aquesta acció està previst que es porti a terme 
al llarg d’aquest 2019. Així com la segona opció 
més votada, la renumeració de plaques i carrers, 
amb 5 vots.

La millora de camins municipals va rebre 4 vots 
i és una acció que l’Ajuntament també té present 
cada any i hi destina les subvencions que acon-
segueix, i les activitats socioculturals va rebre 3 
vots. El total de butlletes presentades van ser 17 
i va permetre recollir les següents demandes 
dels habitants, a algunes de les quals s’ha pogut 
donar resposta:

° Millorar la barana al cor de l’església

° Col·locar un rètol informatiu a la deixalleria (està 
previst)

° Millorar la banda àmpla / fibra òptica (2 vots)

° Col·locar més llum al c/ Pedró

° Fer una pista de Skate (2 vots)

° Tenir una biblioteca

° Disposar d’un lloc on veure la TV

° Millorar la seguretat

° Fer millores a la plaça Major

° Disposar d’una taula de ping-pong

° Col·locar una paperera a la parada del bus

° Crear una subvenció per a l’eliminació d’uralites

° Dedicar la vivenda social a una família de refu-
giats

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 manera directa a què destinar part 
dels impostos que recapta l’Ajuntament i ens 
proporciona 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’enguany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2019 (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 abans del 24 de gener a les 20 h. En aquesta 
data es farà el primer ple de l’any i es realitzarà 
el recompte de vots. Enguany, hem acordat en 
ple municipal proposar cinc opcions i mantenir la 
d’altres per incloure alguna de les propostes de 
l’edició anterior. Aquestes són:

° Col·locació de la numeració nova a les façanes.

° Millora de camins públics.

° Millores a la plaça Major i mobiliari urbà.

° Activitats socioculturals.

° Altres

Aquest any, a petició de l’Ajuntament de Celrà, 
ens vam reunir tots els regidors d’Educació dels 
ajuntaments que tenen els infants que van a fer 
l’ESO a Celrà per parlar de l’increment del 
nombre d’alumnes a l’Institut de Celrà, que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya preveu que arribarà al seu punt més 
àgil el curs 2020-2021. En aquesta reunió es va 
acordar per unanimitat sol·licitar una reunió amb 
els representants del Departament d’Ensenya-
ment, en la qual es va acordar:

° La construcció de tres aules noves, per evitar 
barracons, la separació d’alumnes en altres 
espais i la pèrdua d’aules polivalents.

° El compromís de tots els ajuntaments de con-
tractar una figura educativa que ajudi a millorar 
la convivència al centre educatiu i la facilitació 
del Departament d’Ensenyament de permetre 
que aquesta persona treballés dins de l’institut 
malgrat no estar contractada pel mateix depar-
tament.

° D’acord amb les dades informades pel Departa-
ment d’Ensenyament, es calcula que per al curs 
2020-2021 hi haurà 177 alumnes de 1r d’ESO i 
que això comportarà disposar necessàriament de 
6 o 7 línies d’aquest curs i un total de 28 grups 
en funcionament al centre. És a dir, més alum-
nes i, per tant, més necessitat de garantir una 
bona convivència i un correcte seguiment acadè-
mic al centre. Preveient aquest futur escenari, es 
va acordar posar en marxa un projecte educatiu 
on tinguin cabuda els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que rebutgen l’academicisme i que presenten 
dificultats per assistir a classe i desenvolupar 
amb normalitat els seus cursos, presentant 
moltes vegades, com a conseqüència d’aquesta 
actitud, conductes disruptuives negatives per a 
ells i per a la resta d’alumnes. Aquest projecte 

s’ha anomenat Taller Obert i s’ha concretat en 
un conveni de col·laboració de tots els ajunta-
ments de la zona educativa (Celrà, Bordils, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medin-
yà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya) 
per al seu finançament. Té un cost de 12.000 
euros per cada curs escolar, i cada ajuntament 
paga d’acord amb el percentatge d’alumnes del 
seu municipi que assisteixen a l’institut. En el 
cas concret de Madremanya, representa un 
0,50% d’alumnes, que es tradueix en un cost de 
60 euros aquest primer any.

TARDES JOVES

Enguany es van organitzar tardes joves d’estiu, 
un total de 8 tardes amb activitats variades (acti-
vitats de competició, esports d’equip, cursa 
d’orientació, sortida amb bicicleta...) en època 
d’estiu per a joves de 5è a 2n d’ESO per tal que 
tinguessin més activitats durant aquesta època 
de l’any i afavorir el seu grau de coneixença. Tot 
i no arribar al mínim de participants que el Con-
sell Esportiu del Gironès, a qui es va encarregar 
l’activitat, considerava ideal, es va decidir tirar 
endavant aquesta proposta per mirar de cohesio-
nar aquests joves. La coincidència amb altres 
activitats va fer que no sempre coincidissin tots 
i això a vegades va dificultar la realització de 
l’activitat. Malgrat això, no ens rendim i seguirem 
pensant en activitats per als joves del poble, així 
com ens obrim a les propostes que ens vulguin 
fer arribar.

BUS FIRES

Aquesta tardor novament es va tornar a organit-
zar entre diferents municipis, agrupats en la Zone 
Jove de la Llera del Ter, un bus nit perquè els 
joves que ho desitgessin poguessin anar i tornar 
de Fires de Girona amb seguretat.

TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

° Recordem que a Madremanya ens vam unir a 
la Zona Jove de la Llera del Ter perquè els 
nostres joves poguessin gaudir d’un seguit de 
serveis gràcies al fet de disposar de tècnics de 
joventut compartits. Actualment són 14 els mu-
nicipis adherits: Bordils, Flaçà, Sant Jordi Des-
valls, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Me-
dinyà, Viladasens, Juià, Madremanya, Llambi-
lles, Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Sarrià de 
Ter i Fornells de la Selva. Des d’aquest servei 
s’organitzen diferents projectes:

° Dinamitzacions de locals de joves: a Madre-
manya, el segons dijous de mes, de 16:00 a 
18:30 h, per a joves de 6è a 2n d’ESO, hi ha 
una programació variada d’interès dels joves 
dinamitzada per la tècnica de joventut.

° Connexions amb els centres de secundària: són 
projectes que es realitzen dins de l’institut de 
Celrà.

° Assessorament i orientació: qualsevol jove que 
ho necessiti es pot posar en contacte amb la 
tècnica per rebre informació o assessorament 
sobre orientació professional, temes relacionats 
amb la salut, habitatge, laborals..., que poden 
preocupar qualsevol jove d’entre 14 i 29 anys. 
Si algun jove té aquesta necessitat pot escriure 
al correu zonajove@girones.cat perquè l’asses-
sorin, li expliquin els recursos existents o 
quedar per fer una sessió individual presencial.

El 16 de novembre passat vam poder tornar a viure 
un vespre de túnel del terror a Madremanya que va 
servir d’acomiadament de la fins ara tècnica de 
joventut, la Cora, que emprèn una nova etapa 
professional, i per donar la benvinguda a la nova 
tècnica, la Laura, amb qui de ben segur els joves 
podran organitzar activitats ben engrescadores.

que per a nosaltres és molt important per donar 
una primera oportunitat a joves, ja que l’any 
passat, per causes administratives, com a Ajunta-
ment no vam poder comptar amb premonitors tot 
i haver-se ofert tres joves de Madremanya.

Com a conseqüència de l’elevat grau de satis-
facció expressada per les famílies en l’enquesta 
final del campus i la valoració també positiva de 
l’Ajuntament quant a gestió, organització i quali-
tat del servei, es proposa donar continuïtat a 
aquesta empresa, Tot un Món, per al casal del 
2019. Considerem que el casal d’enguany ha 
permès oferir una activitat lúdica, esportiva, 
divertida, amb respecte a la individualitat, amb 
propostes per a totes les edats, amb una bona 
coordinació amb les famílies, i ha donat l’oportu-
nitat a joves del poble d’agafar experiència en 
l’àmbit del lleure. Això ha estat possible gràcies 
a les famílies que d’una manera molt constructi-
va van expressar el seu desig de canvi en el 
model de casal i a la capacitat de treballar juntes 
i col·laborar amb l’Ajuntament per trobar una 
solució vetllant per oferir un casal que deixi un 
bon record als infants del poble.

CAMPUS D’ESTIU MADREMANYA 2018

El casal d’estiu d’enguany va ser un no parar, un 
mes i mig molt intens ple d’activitats. Els nens i 
nenes del poble van poder alliberar la seva crea-
tivitat amb els diferents tallers i manualitats de 
pintura, construcció, papiroflèxia, arts escèni-
ques, malabars..., fins i tot fent d’actrius i actors 
per realitzar el pregó de la festa major del poble. 
L’eix central del casal va ser l’esport, amb una 
àmplia proposta d’activitats físico-esportives de 
tot tipus, des d’esports individuals i col·lectius, 
passant per diferents jocs de motricitat, fins a 
excursions, tant a peu com en bicicleta. Cada 
dimecres el casal es va realitzar a les instal·la-
cions de la piscina de Flaçà, on els nens i nenes 
s’ho passaven bé tant dins com fora de l’aigua. 

A través de jocs i activitats aquàtiques els 
infants van poder millorar la natació i, fins i tot, 
alguns dels més petits van aprendre a nedar 
sense el material auxiliar de flotació. També es 
va gaudir d’una activitat especial, com va ser 
l’acampada, on infants i monitors van compartir 
una nit d’estiu dormint amb tendes al descampat 
de darrere el CIR. La vetllada va ser llarga, ja 
que es van realitzar diversos jocs i activitats de 
nit, com ara un taller amb pintura fluorescent i 
fotografia. El casal va ser per als nens i nenes 
del poble un espai on gaudir del temps lliure a 
través de l’esport i el lleure i on, a part de gaudir 
i divertir-se, van aprendre, compartir i viure un 
seguit d’experiències que els acompanyaran per 
sempre més.

Aquest any, pel fet de trobar-nos per segon any 
consecutiu sense monitors al poble perquè por-
tessin a terme el casal d’estiu i per la proposta 
d’un gran grup de pares per buscar una altra 
manera de plantejar el casal, per primera vegada 
s’ha decidit externalitzar aquesta activitat. En una 
primera reunió es va pensar en entitats que 
podrien oferir aquest servei i l’Ajuntament s’hi va 
posar en contacte, així com amb d’altres de 
conegudes de la zona. A totes elles se’ls va 
explicar les condicions i se’ls va demanar que 
redactessin un breu projecte. Van ser un total de 
vuit, de les quals només cinc van presentar el 
projecte. Després de donar a conèixer als pares 
aquests projectes, en una reunió es va escollir 
per majoria l’empresa Tot un Món, que ha estat 
l’encarregada d’organitzar el casal d’enguany. En 
aquesta mateixa reunió es van acabar d’acordar 
alguns aspectes més tècnics, com ara:

° reduir la ràtio de monitors a un per cada set 
infants (en comptes d’1 cada 10 com estableix 
la normativa de lleure),

° incrementar lleugerament les quotes (10 euros) 
per compensar una mica l’augment del cost de 
contractació que suposava aquesta disminució 
de la ràtio,

° introduir propostes artístiques i lúdiques per tal 
que no fos un casal exclusivament esportiu.

Certament, el fet d’externalitzar el servei ha supo-
sat un increment de les quotes per a les famílies 
(acordades) i una contribució econòmica més 
elevada de l’Ajuntament, però també ens ha 
alliberat de moltes tasques administratives i sobre-
tot ens ha aportat molta confiança i seguretat 
saber que hi havia una persona que supervisava 
l’activitat i vetllava perquè fos de qualitat. També 
ha permès poder comptar amb premonitors, fet 

JUVENTUT
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 54 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimen-
tària, gairebé 7 vegades més que l’edició anterior. 
Tot un nou exemple de col·laboració i esforç.

AL GIRONÈS LLEGIM

Aquest 2018 ens hem tornat a sumar a aquesta 
iniciativa realitzant una jornada de contes a 
càrrec de Marina Gil diferenciant dos grups 
d’edat dels infants per promoure que sigui una 
activitat adreçada a tots els públics i esperem 
seguir col·laborant en la propera edició.

El proper 2 de febrer, a les 16 hores, ens agrada-
ria trobar-nos a la sala del CIR i començar a 
engegar un punt de lectura al nostre poble.

GIMNÀSTICA

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès amb en Jordi González. L’objectiu 
és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realiza els 
dimecres lectius fins al mes de maig complet de 
19:30 a 21:00 h al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el cinquè any que gaudim de les 
classes de manualitats en anglès amb la Jillian 
Cassidy, amb dos grups en funció de l’edat 
dels infants, per afavorir un nivell òptim d’apre-
nentatge. Un any més, la tallerista busca una 
barreja d’activitats 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 
catalán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”. Jillian.

L’any passat, per segon any consecutiu, es va 
continuar la proposta de destinar un 5% del 
pressupost municipal al que decidissin els habi-
tants del municipi. Amb aquesta finalitat es va 
adjuntar un full a cada butlletí municipal que es 
reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquessin, entre 
quatre opcions tancades i una d’oberta, a què 
destinarien aproximadament 15.000 euros:

° Renumeració de carrers i plaques

° Millora de la sostenibilitat energètica

° Millora de camins municipals

° Activitats socioculturals

° Altres

L’opció més votada va ser la millora de la soste-
nibilitat energètica, amb un total de 8 vots. 
Aquesta acció està previst que es porti a terme 
al llarg d’aquest 2019. Així com la segona opció 
més votada, la renumeració de plaques i carrers, 
amb 5 vots.

La millora de camins municipals va rebre 4 vots 
i és una acció que l’Ajuntament també té present 
cada any i hi destina les subvencions que acon-
segueix, i les activitats socioculturals va rebre 3 
vots. El total de butlletes presentades van ser 17 
i va permetre recollir les següents demandes 
dels habitants, a algunes de les quals s’ha pogut 
donar resposta:

° Millorar la barana al cor de l’església

° Col·locar un rètol informatiu a la deixalleria (està 
previst)

° Millorar la banda àmpla / fibra òptica (2 vots)

° Col·locar més llum al c/ Pedró

° Fer una pista de Skate (2 vots)

° Tenir una biblioteca

° Disposar d’un lloc on veure la TV

° Millorar la seguretat

° Fer millores a la plaça Major

° Disposar d’una taula de ping-pong

° Col·locar una paperera a la parada del bus

° Crear una subvenció per a l’eliminació d’uralites

° Dedicar la vivenda social a una família de refu-
giats

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 manera directa a què destinar part 
dels impostos que recapta l’Ajuntament i ens 
proporciona 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’enguany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2019 (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 abans del 24 de gener a les 20 h. En aquesta 
data es farà el primer ple de l’any i es realitzarà 
el recompte de vots. Enguany, hem acordat en 
ple municipal proposar cinc opcions i mantenir la 
d’altres per incloure alguna de les propostes de 
l’edició anterior. Aquestes són:

° Col·locació de la numeració nova a les façanes.

° Millora de camins públics.

° Millores a la plaça Major i mobiliari urbà.

° Activitats socioculturals.

° Altres

Aquest any, a petició de l’Ajuntament de Celrà, 
ens vam reunir tots els regidors d’Educació dels 
ajuntaments que tenen els infants que van a fer 
l’ESO a Celrà per parlar de l’increment del 
nombre d’alumnes a l’Institut de Celrà, que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya preveu que arribarà al seu punt més 
àgil el curs 2020-2021. En aquesta reunió es va 
acordar per unanimitat sol·licitar una reunió amb 
els representants del Departament d’Ensenya-
ment, en la qual es va acordar:

° La construcció de tres aules noves, per evitar 
barracons, la separació d’alumnes en altres 
espais i la pèrdua d’aules polivalents.

° El compromís de tots els ajuntaments de con-
tractar una figura educativa que ajudi a millorar 
la convivència al centre educatiu i la facilitació 
del Departament d’Ensenyament de permetre 
que aquesta persona treballés dins de l’institut 
malgrat no estar contractada pel mateix depar-
tament.

° D’acord amb les dades informades pel Departa-
ment d’Ensenyament, es calcula que per al curs 
2020-2021 hi haurà 177 alumnes de 1r d’ESO i 
que això comportarà disposar necessàriament de 
6 o 7 línies d’aquest curs i un total de 28 grups 
en funcionament al centre. És a dir, més alum-
nes i, per tant, més necessitat de garantir una 
bona convivència i un correcte seguiment acadè-
mic al centre. Preveient aquest futur escenari, es 
va acordar posar en marxa un projecte educatiu 
on tinguin cabuda els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que rebutgen l’academicisme i que presenten 
dificultats per assistir a classe i desenvolupar 
amb normalitat els seus cursos, presentant 
moltes vegades, com a conseqüència d’aquesta 
actitud, conductes disruptuives negatives per a 
ells i per a la resta d’alumnes. Aquest projecte 

s’ha anomenat Taller Obert i s’ha concretat en 
un conveni de col·laboració de tots els ajunta-
ments de la zona educativa (Celrà, Bordils, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medin-
yà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya) 
per al seu finançament. Té un cost de 12.000 
euros per cada curs escolar, i cada ajuntament 
paga d’acord amb el percentatge d’alumnes del 
seu municipi que assisteixen a l’institut. En el 
cas concret de Madremanya, representa un 
0,50% d’alumnes, que es tradueix en un cost de 
60 euros aquest primer any.

TARDES JOVES

Enguany es van organitzar tardes joves d’estiu, 
un total de 8 tardes amb activitats variades (acti-
vitats de competició, esports d’equip, cursa 
d’orientació, sortida amb bicicleta...) en època 
d’estiu per a joves de 5è a 2n d’ESO per tal que 
tinguessin més activitats durant aquesta època 
de l’any i afavorir el seu grau de coneixença. Tot 
i no arribar al mínim de participants que el Con-
sell Esportiu del Gironès, a qui es va encarregar 
l’activitat, considerava ideal, es va decidir tirar 
endavant aquesta proposta per mirar de cohesio-
nar aquests joves. La coincidència amb altres 
activitats va fer que no sempre coincidissin tots 
i això a vegades va dificultar la realització de 
l’activitat. Malgrat això, no ens rendim i seguirem 
pensant en activitats per als joves del poble, així 
com ens obrim a les propostes que ens vulguin 
fer arribar.

BUS FIRES

Aquesta tardor novament es va tornar a organit-
zar entre diferents municipis, agrupats en la Zone 
Jove de la Llera del Ter, un bus nit perquè els 
joves que ho desitgessin poguessin anar i tornar 
de Fires de Girona amb seguretat.

TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

° Recordem que a Madremanya ens vam unir a 
la Zona Jove de la Llera del Ter perquè els 
nostres joves poguessin gaudir d’un seguit de 
serveis gràcies al fet de disposar de tècnics de 
joventut compartits. Actualment són 14 els mu-
nicipis adherits: Bordils, Flaçà, Sant Jordi Des-
valls, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Me-
dinyà, Viladasens, Juià, Madremanya, Llambi-
lles, Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Sarrià de 
Ter i Fornells de la Selva. Des d’aquest servei 
s’organitzen diferents projectes:

° Dinamitzacions de locals de joves: a Madre-
manya, el segons dijous de mes, de 16:00 a 
18:30 h, per a joves de 6è a 2n d’ESO, hi ha 
una programació variada d’interès dels joves 
dinamitzada per la tècnica de joventut.

° Connexions amb els centres de secundària: són 
projectes que es realitzen dins de l’institut de 
Celrà.

° Assessorament i orientació: qualsevol jove que 
ho necessiti es pot posar en contacte amb la 
tècnica per rebre informació o assessorament 
sobre orientació professional, temes relacionats 
amb la salut, habitatge, laborals..., que poden 
preocupar qualsevol jove d’entre 14 i 29 anys. 
Si algun jove té aquesta necessitat pot escriure 
al correu zonajove@girones.cat perquè l’asses-
sorin, li expliquin els recursos existents o 
quedar per fer una sessió individual presencial.

El 16 de novembre passat vam poder tornar a viure 
un vespre de túnel del terror a Madremanya que va 
servir d’acomiadament de la fins ara tècnica de 
joventut, la Cora, que emprèn una nova etapa 
professional, i per donar la benvinguda a la nova 
tècnica, la Laura, amb qui de ben segur els joves 
podran organitzar activitats ben engrescadores.

EDUCACIÓ
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 54 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimen-
tària, gairebé 7 vegades més que l’edició anterior. 
Tot un nou exemple de col·laboració i esforç.

AL GIRONÈS LLEGIM

Aquest 2018 ens hem tornat a sumar a aquesta 
iniciativa realitzant una jornada de contes a 
càrrec de Marina Gil diferenciant dos grups 
d’edat dels infants per promoure que sigui una 
activitat adreçada a tots els públics i esperem 
seguir col·laborant en la propera edició.

El proper 2 de febrer, a les 16 hores, ens agrada-
ria trobar-nos a la sala del CIR i començar a 
engegar un punt de lectura al nostre poble.

GIMNÀSTICA

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès amb en Jordi González. L’objectiu 
és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realiza els 
dimecres lectius fins al mes de maig complet de 
19:30 a 21:00 h al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el cinquè any que gaudim de les 
classes de manualitats en anglès amb la Jillian 
Cassidy, amb dos grups en funció de l’edat 
dels infants, per afavorir un nivell òptim d’apre-
nentatge. Un any més, la tallerista busca una 
barreja d’activitats 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 
catalán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”. Jillian.

L’any passat, per segon any consecutiu, es va 
continuar la proposta de destinar un 5% del 
pressupost municipal al que decidissin els habi-
tants del municipi. Amb aquesta finalitat es va 
adjuntar un full a cada butlletí municipal que es 
reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquessin, entre 
quatre opcions tancades i una d’oberta, a què 
destinarien aproximadament 15.000 euros:

° Renumeració de carrers i plaques

° Millora de la sostenibilitat energètica

° Millora de camins municipals

° Activitats socioculturals

° Altres

L’opció més votada va ser la millora de la soste-
nibilitat energètica, amb un total de 8 vots. 
Aquesta acció està previst que es porti a terme 
al llarg d’aquest 2019. Així com la segona opció 
més votada, la renumeració de plaques i carrers, 
amb 5 vots.

La millora de camins municipals va rebre 4 vots 
i és una acció que l’Ajuntament també té present 
cada any i hi destina les subvencions que acon-
segueix, i les activitats socioculturals va rebre 3 
vots. El total de butlletes presentades van ser 17 
i va permetre recollir les següents demandes 
dels habitants, a algunes de les quals s’ha pogut 
donar resposta:

° Millorar la barana al cor de l’església

° Col·locar un rètol informatiu a la deixalleria (està 
previst)

° Millorar la banda àmpla / fibra òptica (2 vots)

° Col·locar més llum al c/ Pedró

° Fer una pista de Skate (2 vots)

° Tenir una biblioteca

° Disposar d’un lloc on veure la TV

° Millorar la seguretat

° Fer millores a la plaça Major

° Disposar d’una taula de ping-pong

° Col·locar una paperera a la parada del bus

° Crear una subvenció per a l’eliminació d’uralites

° Dedicar la vivenda social a una família de refu-
giats

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 manera directa a què destinar part 
dels impostos que recapta l’Ajuntament i ens 
proporciona 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’enguany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2019 (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 abans del 24 de gener a les 20 h. En aquesta 
data es farà el primer ple de l’any i es realitzarà 
el recompte de vots. Enguany, hem acordat en 
ple municipal proposar cinc opcions i mantenir la 
d’altres per incloure alguna de les propostes de 
l’edició anterior. Aquestes són:

° Col·locació de la numeració nova a les façanes.

° Millora de camins públics.

° Millores a la plaça Major i mobiliari urbà.

° Activitats socioculturals.

° Altres

Aquest any, a petició de l’Ajuntament de Celrà, 
ens vam reunir tots els regidors d’Educació dels 
ajuntaments que tenen els infants que van a fer 
l’ESO a Celrà per parlar de l’increment del 
nombre d’alumnes a l’Institut de Celrà, que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya preveu que arribarà al seu punt més 
àgil el curs 2020-2021. En aquesta reunió es va 
acordar per unanimitat sol·licitar una reunió amb 
els representants del Departament d’Ensenya-
ment, en la qual es va acordar:

° La construcció de tres aules noves, per evitar 
barracons, la separació d’alumnes en altres 
espais i la pèrdua d’aules polivalents.

° El compromís de tots els ajuntaments de con-
tractar una figura educativa que ajudi a millorar 
la convivència al centre educatiu i la facilitació 
del Departament d’Ensenyament de permetre 
que aquesta persona treballés dins de l’institut 
malgrat no estar contractada pel mateix depar-
tament.

° D’acord amb les dades informades pel Departa-
ment d’Ensenyament, es calcula que per al curs 
2020-2021 hi haurà 177 alumnes de 1r d’ESO i 
que això comportarà disposar necessàriament de 
6 o 7 línies d’aquest curs i un total de 28 grups 
en funcionament al centre. És a dir, més alum-
nes i, per tant, més necessitat de garantir una 
bona convivència i un correcte seguiment acadè-
mic al centre. Preveient aquest futur escenari, es 
va acordar posar en marxa un projecte educatiu 
on tinguin cabuda els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que rebutgen l’academicisme i que presenten 
dificultats per assistir a classe i desenvolupar 
amb normalitat els seus cursos, presentant 
moltes vegades, com a conseqüència d’aquesta 
actitud, conductes disruptuives negatives per a 
ells i per a la resta d’alumnes. Aquest projecte 

s’ha anomenat Taller Obert i s’ha concretat en 
un conveni de col·laboració de tots els ajunta-
ments de la zona educativa (Celrà, Bordils, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medin-
yà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya) 
per al seu finançament. Té un cost de 12.000 
euros per cada curs escolar, i cada ajuntament 
paga d’acord amb el percentatge d’alumnes del 
seu municipi que assisteixen a l’institut. En el 
cas concret de Madremanya, representa un 
0,50% d’alumnes, que es tradueix en un cost de 
60 euros aquest primer any.

TARDES JOVES

Enguany es van organitzar tardes joves d’estiu, 
un total de 8 tardes amb activitats variades (acti-
vitats de competició, esports d’equip, cursa 
d’orientació, sortida amb bicicleta...) en època 
d’estiu per a joves de 5è a 2n d’ESO per tal que 
tinguessin més activitats durant aquesta època 
de l’any i afavorir el seu grau de coneixença. Tot 
i no arribar al mínim de participants que el Con-
sell Esportiu del Gironès, a qui es va encarregar 
l’activitat, considerava ideal, es va decidir tirar 
endavant aquesta proposta per mirar de cohesio-
nar aquests joves. La coincidència amb altres 
activitats va fer que no sempre coincidissin tots 
i això a vegades va dificultar la realització de 
l’activitat. Malgrat això, no ens rendim i seguirem 
pensant en activitats per als joves del poble, així 
com ens obrim a les propostes que ens vulguin 
fer arribar.

BUS FIRES

Aquesta tardor novament es va tornar a organit-
zar entre diferents municipis, agrupats en la Zone 
Jove de la Llera del Ter, un bus nit perquè els 
joves que ho desitgessin poguessin anar i tornar 
de Fires de Girona amb seguretat.

TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

° Recordem que a Madremanya ens vam unir a 
la Zona Jove de la Llera del Ter perquè els 
nostres joves poguessin gaudir d’un seguit de 
serveis gràcies al fet de disposar de tècnics de 
joventut compartits. Actualment són 14 els mu-
nicipis adherits: Bordils, Flaçà, Sant Jordi Des-
valls, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Me-
dinyà, Viladasens, Juià, Madremanya, Llambi-
lles, Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Sarrià de 
Ter i Fornells de la Selva. Des d’aquest servei 
s’organitzen diferents projectes:

° Dinamitzacions de locals de joves: a Madre-
manya, el segons dijous de mes, de 16:00 a 
18:30 h, per a joves de 6è a 2n d’ESO, hi ha 
una programació variada d’interès dels joves 
dinamitzada per la tècnica de joventut.

° Connexions amb els centres de secundària: són 
projectes que es realitzen dins de l’institut de 
Celrà.

° Assessorament i orientació: qualsevol jove que 
ho necessiti es pot posar en contacte amb la 
tècnica per rebre informació o assessorament 
sobre orientació professional, temes relacionats 
amb la salut, habitatge, laborals..., que poden 
preocupar qualsevol jove d’entre 14 i 29 anys. 
Si algun jove té aquesta necessitat pot escriure 
al correu zonajove@girones.cat perquè l’asses-
sorin, li expliquin els recursos existents o 
quedar per fer una sessió individual presencial.

El 16 de novembre passat vam poder tornar a viure 
un vespre de túnel del terror a Madremanya que va 
servir d’acomiadament de la fins ara tècnica de 
joventut, la Cora, que emprèn una nova etapa 
professional, i per donar la benvinguda a la nova 
tècnica, la Laura, amb qui de ben segur els joves 
podran organitzar activitats ben engrescadores.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Madremanya ha col·laborat amb el 
Gran Recapte d’Aliments aportant 54 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimen-
tària, gairebé 7 vegades més que l’edició anterior. 
Tot un nou exemple de col·laboració i esforç.

AL GIRONÈS LLEGIM

Aquest 2018 ens hem tornat a sumar a aquesta 
iniciativa realitzant una jornada de contes a 
càrrec de Marina Gil diferenciant dos grups 
d’edat dels infants per promoure que sigui una 
activitat adreçada a tots els públics i esperem 
seguir col·laborant en la propera edició.

El proper 2 de febrer, a les 16 hores, ens agrada-
ria trobar-nos a la sala del CIR i començar a 
engegar un punt de lectura al nostre poble.

GIMNÀSTICA

Activitat organitzada a través del Consell Comar-
cal de Gironès amb en Jordi González. L’objectiu 
és fer exercici físic per mantenir el cos actiu a 
través de diferents continguts. Es realiza els 
dimecres lectius fins al mes de maig complet de 
19:30 a 21:00 h al CIR.

TALLER D’ANGLÈS

Aquest és el cinquè any que gaudim de les 
classes de manualitats en anglès amb la Jillian 
Cassidy, amb dos grups en funció de l’edat 
dels infants, per afavorir un nivell òptim d’apre-
nentatge. Un any més, la tallerista busca una 
barreja d’activitats 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 
catalán para ayudar a un compañero o compañera. 
¡Pequeños traductores!”. Jillian.

L’any passat, per segon any consecutiu, es va 
continuar la proposta de destinar un 5% del 
pressupost municipal al que decidissin els habi-
tants del municipi. Amb aquesta finalitat es va 
adjuntar un full a cada butlletí municipal que es 
reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquessin, entre 
quatre opcions tancades i una d’oberta, a què 
destinarien aproximadament 15.000 euros:

° Renumeració de carrers i plaques

° Millora de la sostenibilitat energètica

° Millora de camins municipals

° Activitats socioculturals

° Altres

L’opció més votada va ser la millora de la soste-
nibilitat energètica, amb un total de 8 vots. 
Aquesta acció està previst que es porti a terme 
al llarg d’aquest 2019. Així com la segona opció 
més votada, la renumeració de plaques i carrers, 
amb 5 vots.

La millora de camins municipals va rebre 4 vots 
i és una acció que l’Ajuntament també té present 
cada any i hi destina les subvencions que acon-
segueix, i les activitats socioculturals va rebre 3 
vots. El total de butlletes presentades van ser 17 
i va permetre recollir les següents demandes 
dels habitants, a algunes de les quals s’ha pogut 
donar resposta:

° Millorar la barana al cor de l’església

° Col·locar un rètol informatiu a la deixalleria (està 
previst)

° Millorar la banda àmpla / fibra òptica (2 vots)

° Col·locar més llum al c/ Pedró

° Fer una pista de Skate (2 vots)

° Tenir una biblioteca

° Disposar d’un lloc on veure la TV

° Millorar la seguretat

° Fer millores a la plaça Major

° Disposar d’una taula de ping-pong

° Col·locar una paperera a la parada del bus

° Crear una subvenció per a l’eliminació d’uralites

° Dedicar la vivenda social a una família de refu-
giats

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 manera directa a què destinar part 
dels impostos que recapta l’Ajuntament i ens 
proporciona 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’enguany del projecte a què destinar el 5% del 
pressupost municipal del 2019 (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 abans del 24 de gener a les 20 h. En aquesta 
data es farà el primer ple de l’any i es realitzarà 
el recompte de vots. Enguany, hem acordat en 
ple municipal proposar cinc opcions i mantenir la 
d’altres per incloure alguna de les propostes de 
l’edició anterior. Aquestes són:

° Col·locació de la numeració nova a les façanes.

° Millora de camins públics.

° Millores a la plaça Major i mobiliari urbà.

° Activitats socioculturals.

° Altres

Aquest any, a petició de l’Ajuntament de Celrà, 
ens vam reunir tots els regidors d’Educació dels 
ajuntaments que tenen els infants que van a fer 
l’ESO a Celrà per parlar de l’increment del 
nombre d’alumnes a l’Institut de Celrà, que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya preveu que arribarà al seu punt més 
àgil el curs 2020-2021. En aquesta reunió es va 
acordar per unanimitat sol·licitar una reunió amb 
els representants del Departament d’Ensenya-
ment, en la qual es va acordar:

° La construcció de tres aules noves, per evitar 
barracons, la separació d’alumnes en altres 
espais i la pèrdua d’aules polivalents.

° El compromís de tots els ajuntaments de con-
tractar una figura educativa que ajudi a millorar 
la convivència al centre educatiu i la facilitació 
del Departament d’Ensenyament de permetre 
que aquesta persona treballés dins de l’institut 
malgrat no estar contractada pel mateix depar-
tament.

° D’acord amb les dades informades pel Departa-
ment d’Ensenyament, es calcula que per al curs 
2020-2021 hi haurà 177 alumnes de 1r d’ESO i 
que això comportarà disposar necessàriament de 
6 o 7 línies d’aquest curs i un total de 28 grups 
en funcionament al centre. És a dir, més alum-
nes i, per tant, més necessitat de garantir una 
bona convivència i un correcte seguiment acadè-
mic al centre. Preveient aquest futur escenari, es 
va acordar posar en marxa un projecte educatiu 
on tinguin cabuda els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que rebutgen l’academicisme i que presenten 
dificultats per assistir a classe i desenvolupar 
amb normalitat els seus cursos, presentant 
moltes vegades, com a conseqüència d’aquesta 
actitud, conductes disruptuives negatives per a 
ells i per a la resta d’alumnes. Aquest projecte 

s’ha anomenat Taller Obert i s’ha concretat en 
un conveni de col·laboració de tots els ajunta-
ments de la zona educativa (Celrà, Bordils, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medin-
yà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya) 
per al seu finançament. Té un cost de 12.000 
euros per cada curs escolar, i cada ajuntament 
paga d’acord amb el percentatge d’alumnes del 
seu municipi que assisteixen a l’institut. En el 
cas concret de Madremanya, representa un 
0,50% d’alumnes, que es tradueix en un cost de 
60 euros aquest primer any.

TARDES JOVES

Enguany es van organitzar tardes joves d’estiu, 
un total de 8 tardes amb activitats variades (acti-
vitats de competició, esports d’equip, cursa 
d’orientació, sortida amb bicicleta...) en època 
d’estiu per a joves de 5è a 2n d’ESO per tal que 
tinguessin més activitats durant aquesta època 
de l’any i afavorir el seu grau de coneixença. Tot 
i no arribar al mínim de participants que el Con-
sell Esportiu del Gironès, a qui es va encarregar 
l’activitat, considerava ideal, es va decidir tirar 
endavant aquesta proposta per mirar de cohesio-
nar aquests joves. La coincidència amb altres 
activitats va fer que no sempre coincidissin tots 
i això a vegades va dificultar la realització de 
l’activitat. Malgrat això, no ens rendim i seguirem 
pensant en activitats per als joves del poble, així 
com ens obrim a les propostes que ens vulguin 
fer arribar.

BUS FIRES

Aquesta tardor novament es va tornar a organit-
zar entre diferents municipis, agrupats en la Zone 
Jove de la Llera del Ter, un bus nit perquè els 
joves que ho desitgessin poguessin anar i tornar 
de Fires de Girona amb seguretat.

TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT

° Recordem que a Madremanya ens vam unir a 
la Zona Jove de la Llera del Ter perquè els 
nostres joves poguessin gaudir d’un seguit de 
serveis gràcies al fet de disposar de tècnics de 
joventut compartits. Actualment són 14 els mu-
nicipis adherits: Bordils, Flaçà, Sant Jordi Des-
valls, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Me-
dinyà, Viladasens, Juià, Madremanya, Llambi-
lles, Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Sarrià de 
Ter i Fornells de la Selva. Des d’aquest servei 
s’organitzen diferents projectes:

° Dinamitzacions de locals de joves: a Madre-
manya, el segons dijous de mes, de 16:00 a 
18:30 h, per a joves de 6è a 2n d’ESO, hi ha 
una programació variada d’interès dels joves 
dinamitzada per la tècnica de joventut.

° Connexions amb els centres de secundària: són 
projectes que es realitzen dins de l’institut de 
Celrà.

° Assessorament i orientació: qualsevol jove que 
ho necessiti es pot posar en contacte amb la 
tècnica per rebre informació o assessorament 
sobre orientació professional, temes relacionats 
amb la salut, habitatge, laborals..., que poden 
preocupar qualsevol jove d’entre 14 i 29 anys. 
Si algun jove té aquesta necessitat pot escriure 
al correu zonajove@girones.cat perquè l’asses-
sorin, li expliquin els recursos existents o 
quedar per fer una sessió individual presencial.

El 16 de novembre passat vam poder tornar a viure 
un vespre de túnel del terror a Madremanya que va 
servir d’acomiadament de la fins ara tècnica de 
joventut, la Cora, que emprèn una nova etapa 
professional, i per donar la benvinguda a la nova 
tècnica, la Laura, amb qui de ben segur els joves 
podran organitzar activitats ben engrescadores.

TALLERSINFORMACIONS DIVERSES
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ACTIVITATS I FESTES

Durant el dinar també vam retre homenatge a la 
parella més gran del municipi. De nous jubilats 
aquest any només se'ns hi va afegir la Joaquima 
Güell. A les 17 h vam gaudir d'una visita guiada 
al Museu de la Pesca de Palamós!

Hem de dir que els dibuixos de la invitació d'en-
guany van ser obra dels nens del poble que 
aquest any deixaven l'escola per començar l'ins-
titut. Donem les gràcies molt afectuosament a 
tots plegats.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi, totes dues a les escales de l'església.

El 28 d'abril la Companyia Pocacosa Teatre va 
representar l'obra La vaca que canta i el 16 de 
juny la companyia Cascai Teatre ens va fer riure 
d'allò més amb la representació de la seva obra 
titulada El Comediant.

EMERGENT

Durant l’estiu, com ja s’està fent des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 7 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam gaudir de 
la música de The Sey Sisters, Damià Olivella i 
Víctor Branch. També vam disfrutar del titella de 
Mr. Barti, vam moure'ns al ritme del beat box 
amb el grup The Beatbox Collective i ens vam 
meravellar amb la màgia de Jorge Luengo.

Val a dir que, com cada any i tot i la pluja 
inicial, el poble es va omplir de visitants vinguts 
de tota la província que van xalar de les delícies 
d'un festival que ja porta anys d'èxits a la nostra 
província.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 7 d'octubre. 
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 en format concert a la mateixa 
església, per culpa de la pluja.

FESTA DE MILLARS

El 18 de novembre, com cada any, havíem de 
celebrar la festa de Millars en honor de santa 
Victòria i sant Iscle. Malauradament, aquell 
diumenge ens vam aixecar amb mitja comarca 
inundada per la pluja, igual que els carrers del 
voltant de l'església i el castell de Millars. És per 
aquest motiu que els actes es van haver de sus-
pendre i finalment vam celebrar la festa de 
Millars el 2 de desembre passat, aquesta vegada 
amb un sol esplèndid.

La Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir 3 sardanes que vam poder ballar tots junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho fem 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 tan adients per 
aquestes dates. Enguany tindrem l'acompanya-
ment de la Coral Yes The Music de la Bisbal 
d'Empordà.

REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient. En aquesta festa, juntament 
amb l'Ajuntament, hi col·laboren una bona part 
de les associacions del poble.

Un any més els Reis van arribar puntuals a Ma-
dremanya i van convertir la nit del 5 de gener en 
una de les més màgiques i esperades per tots 
els infants del municipi. Cal dir que, mentre 
esperàvem la seva arribada, petits i grans vam 
poder escalfar-nos les mans i el cos amb una 
deliciosa xocolata desfeta.

FIRA DE LLEGENDES

El 21 d'abril passat es va dur a terme la 6a Fira 
de Llegendes, organitzada per l'Ajuntament i amb 
la col·laboració de l'Associació de Dones i de la 
Comissió de Festes. Un any més es va comptar 
amb l'aportació desinteressada de tot el poble.

Durant tot el dia es van organitzar un conjunt 
d'activitats per reivindicar el patrimoni 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 dife-
rents parades d'aquests articles i d’altres a la 
plaça Major i els voltants.

A les 11 h i a les 17.30 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.

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

° Una cabra blanca
° La pedra dreta de can Mateu de la Creu
° Amor i mar
° El mariner de Sant Pau
° Grans ulls
° El tresor fugisser de Pals

A les 12.30 h en Xavier Cortadellas va fer la 
presentació del seu últim llibre, La bruixa catala-
na, a la sala de plens de l'Ajuntament. Al migdia 
vam fer un dinar de germanor al pavelló a 
càrrec del CIR.

A les 16 h va venir la companyia Raig de Sol 
Contes i ens va oferir una sèrie de contes per la 
diversitat per als més menuts a la sala polivalent 
del CIR. I a les 18.30 h vam tancar la jornada amb 
una actuació dels Timbalers de les Gavarres.

FESTA DE LA GENT GRAN

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la festa d’homenatge a tota la gent 
gran del municipi. Aquest any va caure el 
diumenge 6 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. Seguidament, a les 11 h es va cele-
brar la missa amb l'acompanyament de la coral 
Yes The Music, 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 Hotel Trias de Pala-
mós i a les 14 h ja hi érem tots disposats a 
començar el dinar de celebració del 31è Home-
natge a la Gent Gran.
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Durant el dinar també vam retre homenatge a la 
parella més gran del municipi. De nous jubilats 
aquest any només se'ns hi va afegir la Joaquima 
Güell. A les 17 h vam gaudir d'una visita guiada 
al Museu de la Pesca de Palamós!

Hem de dir que els dibuixos de la invitació d'en-
guany van ser obra dels nens del poble que 
aquest any deixaven l'escola per començar l'ins-
titut. Donem les gràcies molt afectuosament a 
tots plegats.

ESCENARIS

Dins de la programació d'Escenaris vam poder 
gaudir de dues representacions teatrals al muni-
cipi, totes dues a les escales de l'església.

El 28 d'abril la Companyia Pocacosa Teatre va 
representar l'obra La vaca que canta i el 16 de 
juny la companyia Cascai Teatre ens va fer riure 
d'allò més amb la representació de la seva obra 
titulada El Comediant.

EMERGENT

Durant l’estiu, com ja s’està fent des de fa força 
anys, el nostre poble es transforma durant una 
nit en un escenari multidisciplinari on tenen 
cabuda diferents artistes de renom. Aquest any, 
el dissabte 7 de juliol ens vam aplegar tots a la 
plaça Major i durant unes hores vam gaudir de 
la música de The Sey Sisters, Damià Olivella i 
Víctor Branch. També vam disfrutar del titella de 
Mr. Barti, vam moure'ns al ritme del beat box 
amb el grup The Beatbox Collective i ens vam 
meravellar amb la màgia de Jorge Luengo.

Val a dir que, com cada any i tot i la pluja 
inicial, el poble es va omplir de visitants vinguts 
de tota la província que van xalar de les delícies 
d'un festival que ja porta anys d'èxits a la nostra 
província.

GERMANDAT

Aquest any la festa petita en homenatge a sant 
Roc es va celebrar el diumenge 7 d'octubre. 
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 en format concert a la mateixa 
església, per culpa de la pluja.

FESTA DE MILLARS

El 18 de novembre, com cada any, havíem de 
celebrar la festa de Millars en honor de santa 
Victòria i sant Iscle. Malauradament, aquell 
diumenge ens vam aixecar amb mitja comarca 
inundada per la pluja, igual que els carrers del 
voltant de l'església i el castell de Millars. És per 
aquest motiu que els actes es van haver de sus-
pendre i finalment vam celebrar la festa de 
Millars el 2 de desembre passat, aquesta vegada 
amb un sol esplèndid.

La Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir 3 sardanes que vam poder ballar tots junts.

SANT ESTEVE

El 26 de desembre celebrem el dia del nostre 
patró, sant Esteve, i ho fem 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 tan adients per 
aquestes dates. Enguany tindrem l'acompanya-
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REIS

La primera activitat de l'any coincideix amb la 
festa per celebrar l'arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags d'Orient. En aquesta festa, juntament 
amb l'Ajuntament, hi col·laboren una bona part 
de les associacions del poble.

Un any més els Reis van arribar puntuals a Ma-
dremanya i van convertir la nit del 5 de gener en 
una de les més màgiques i esperades per tots 
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la col·laboració de l'Associació de Dones i de la 
Comissió de Festes. Un any més es va comptar 
amb l'aportació desinteressada de tot el poble.

Durant tot el dia es van organitzar un conjunt 
d'activitats per reivindicar el patrimoni 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 dife-
rents parades d'aquests articles i d’altres a la 
plaça Major i els voltants.

A les 11 h i a les 17.30 h es va fer la represen-
tació de diferents llegendes a càrrec dels habi-
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Les llegendes representades van ser sis i duien 
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° Amor i mar
° El mariner de Sant Pau
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A les 12.30 h en Xavier Cortadellas va fer la 
presentació del seu últim llibre, La bruixa catala-
na, a la sala de plens de l'Ajuntament. Al migdia 
vam fer un dinar de germanor al pavelló a 
càrrec del CIR.

A les 16 h va venir la companyia Raig de Sol 
Contes i ens va oferir una sèrie de contes per la 
diversitat per als més menuts a la sala polivalent 
del CIR. I a les 18.30 h vam tancar la jornada amb 
una actuació dels Timbalers de les Gavarres.

FESTA DE LA GENT GRAN

Com ja és habitual, el primer diumenge de maig 
vam celebrar la festa d’homenatge a tota la gent 
gran del municipi. Aquest any va caure el 
diumenge 6 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. Seguidament, a les 11 h es va cele-
brar la missa amb l'acompanyament de la coral 
Yes The Music, 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 Hotel Trias de Pala-
mós i a les 14 h ja hi érem tots disposats a 
començar el dinar de celebració del 31è Home-
natge a la Gent Gran.
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LA MEVA SALUT

projecte pilot conjunt amb l'Institut Català d'On-
cologia (ICO) on pacients de càncer de mama 
fan les sessions de psicooncologia de forma 
virtual i que s'ampliarà amb altres comunitats de 
pacients i professionals.

D'altra banda, els centres del sistema sanitari 
integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) 
estan comunicant la informació que conté de 
manera progressiva. Per això, és possible que no 
trobeu totes les dades del vostre historial clínic.
Finalment, La Meva Salut posa a disposició de 
tots els usuaris una enquesta d'opinió anònima 
amb l'objectiu de millorar els serveis que ofereix. 
L'enquesta no serveix per fer reclamacions ni per 
tractar casos individuals.

Com puc accedir-hi? 

Per poder accedir a La Meva Salut heu de com-
plir 3 requisits:

1. Tenir 16 anys o més.
2. Tenir targeta sanitària individual (TSI).
3. Complir un d'aquests requisits: o tenir un cer-
tificat digital o demanar un codi d'usuari i contra-
senya al vostre centre d'atenció primària (CAP).

Per més informació, us podeu adreçar al web  
lamevasalut.gencat.cat, o als administratius sani-
taris del vostre CAP o Consultori Local.

Gestió i Serveis - EAP Celrà
Institut Català de la Salut Girona 

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Què és La Meva Salut?

La Meva Salut és un espai digital segur que 
permet al ciutadà accedir a les seves dades per-
sonals de salut, fer consultes i realitzar tràmits 
electrònics. Conté la informació generada per 
l'atenció sanitària prestada en tots els centres 
assistencials públics del nostre territori, que són 
els encarregats de comunicar-la.

La iniciativa neix amb l'objectiu d'afavorir la 
corresponsabilitat i participació de les persones 
en la prevenció i cura de la seva salut. També 
esdevé una eina per a la interacció en línia del 
ciutadà, en qualsevol moment i des de qualsevol 
dispositiu, amb el Departament de Salut, els 
seus organismes i les entitats proveïdores (hospi-
tals, centres d'atenció primària, etc.).

Què hi puc trobar? 

Hi podeu trobar informació sobre el vostre equip 
d'atenció primària (com ara el personal mèdic i 
d'infermeria assignat), diagnòstics, informes 
clínics (d'urgències, ingressos i atenció ambula-
tòria) i resultats de proves i exploracions.

També hi podreu consultar les vacunes adminis-
trades, el pla de medicació vigent, i el dia i 
l'hora de proves i visites programades en l'aten-
ció primària de salut i en els hospitals.

Si us han d'operar, a La Meva Salut hi trobareu 
informació sobre la llista d'espera del vostre 
centre (mitjana del temps que fa que s'esperen 
els pacients pendents de la mateixa intervenció 
que teniu pendent) i, si heu registrat un docu-
ment de voluntats anticipades, també el podreu 
consultar a La Meva Salut.

Aquest espai virtual us permet, a més, expressar 
la voluntat de fer-vos donant d'òrgans i teixits i 
d'imprimir el carnet de donant personalitzat. 
També us ofereix la possibilitat de comuni-
car-vos amb els professionals sanitaris per resol-
dre aquelles consultes que no requereixin aten-
ció presencial o urgent; aquest servei els centres 
l'estan implantant progressivament per als seus 
professionals.

L'eina també us permet realitzar alguns tràmits i 
gestions, com ara demanar visita, sol·licitar el 
canvi de metge i concertar cita per a les vacuna-
cions internacionals.

Finalment, cal que tingueu en compte que alguns 
dels serveis i gestions afegits disponibles varien 
segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres 
d'atenció primària, etc.) que us correspon en 
funció del lloc on esteu residint. Aquestes funcio-
nalitats s'aniran ampliant segons la disponibilitat 
dels proveïdors.

Un projecte en contínua evolució

D'una banda, s'està treballant per incorporar 
nous serveis, com ara el primer espai virtual de 
salut comunitària (comunitats de salut), amb un 
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EL DRET A UNA MORT DIGNA I EL DVA Per avançar en el dret a la mort digna, es fa del 
tot necessària la presa de consciència dels ajunta-
ments i la seva implicació. Els ajuntaments són les 
institucions més properes a la ciutadania i, com a 
tals, poden tenir un paper important en la divulga-
ció del DVA i donar facilitats per al seu registre.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Madremanya 
debatrà properament, a petició de l’associació 
DMD-Cat, l’aprovació d’una moció per tal d’afa-
vorir des de l’àmbit municipal un seguit de me-
sures per ajudar la ciutadania de Madremanya a 
afrontar amb el màxim de dignitat possible el 
procés de llur mort.

Un cop aprovada la moció, l’Ajuntament, entre 
altres actuacions:

° impulsarà xerrades informatives sobre el dret a 
una mort digna i el DVA,

° donarà més suport administratiu per facilitar el 
tràmit del DVA, mitjançant la disponibilitat a 
l’oficina de l’ajuntament dels formularis i la 
informació necessària per redactar i inscriure el 
DVA, i

° instarà el Parlament i la Generalitat de Catalun-
ya a simplificar el tràmit del DVA per tal d’oferir 
a la ciutadania la possibilitat de signar el docu-
ment davant d’un funcionari públic municipal.

Mentrestant, si voleu obtenir més informació 
sobre el dret a una mort digna i el DVA, podeu 
adreçar-vos a l’associació DMD-Cat, una entitat 
sense ànim de lucre que defensa la llibertat de 
tota persona a decidir el moment i la manera de 
finalitzar la seva vida, especialment quan pateix 
un deteriorament irreversible i un sofriment insu-
portable.

Ens trobareu el primer dimarts de cada mes,  de 
18 a 20 hores, a l’Hotel d'Entitats de Girona - 
La Rutlla, al carrer de la Rutlla, 20-22. També 
podeu contactar amb nosaltres per correu elec-
trònic a l’adreça: dmd.girona@gmail.com

Anna Buxaderas Rierola
Voluntària DMD-Cat

La cultura mèdica occidental no ha integrat 
encara que per als homes i les dones del segle 
XXI l'objectiu d'una mort digna és tan important 
com ho ha estat fins ara la recuperació de la 
salut.

Malgrat que la majoria de la població voldria 
morir a casa, amb les cures mínimes imprescin-
dibles per evitar el sofriment sense perllongar 
una existència vegetativa, sovint morim en hospi-
tals d'aguts, sotmesos a tota classe de procedi-
ments invasius i sense la mínima intimitat desitja-
ble. Algunes vegades fins i tot en solitud.

Per descomptat, això no passa només perquè 
s’ignorin els desitjos del pacient, sinó que, 
sovint, no es té la certesa de quins eren. En la 
nostra societat, parlar de la mort i de com desit-
jaríem que es produís és un tema tabú. Vivim 
d'esquena a la mort perquè se'ns ha ensenyat a 
témer-la. El resultat d’ignorar-la és sovint una 
mala mort entre tecnologia.

Mentre estem en condicions de fer-ho, evitem 
manifestar les nostres preferències i la cosa es 
complica perquè, a causa de l'augment d’anys 
viscuts i de l’increment del temps de supervivèn-
cia de les malalties cròniques, sovint afrontem el 
final de les nostres vides amb diversos graus 
d'incapacitat.

En situacions d'incapacitat per decidir, les deci-
sions recauran necessàriament en metges i família, 
que es veuran obligats a decidir en la incertesa.

Com a instrument per canviar aquesta realitat, 
existeix el testament vital, una eina que s'ha 
generalitzat en les legislacions dels països des-
envolupats.

El testament vital, a Catalunya denominat oficial-
ment "document de voluntats anticipades" (DVA), 
és un instrument legal que ens permet comuni-
car anticipadament als qui ens assistiran al final 
de la nostra vida –sanitaris, família i amics– els 
valors en què basem el nostre sentit personal de 
la dignitat, tant en la vida com en la mort, i 
determinar quines cures mèdiques acceptem i 
quines rebutgem.

Sorprenentment, malgrat les seves virtuts i poten-
cialitat, el testament vital és un instrument molt 
escassament utilitzat pel conjunt de la ciutadania. 

Il·lustració d’Alba Domingo
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PROGRAMA PUNT DE LECTURA

OMPLIM ELS PRESTATGES DEL CIR

Volem crear un espai on poder consultar o 
agafar llibres, contes i revistes en «préstec obert» 
on no sigui necessari disposar d’un carnet, sinó 
que es basi en la confiança que la persona el 
retornarà. Per aquest motiu us demanem la 
vostra col·laboració aportant:

Llibres en bon estat
Contes en bon estat
Revistes culturals

Llibres en mal estat
Contes en mal estat
Revistes
Enciclopèdies
Llibres tècnics d’una matèria molt específica
Llibres de text
Llibres d’exercicis
Diccionaris

NORMATIVA:

° Podeu deixar el material en una caixa habilitada 
a l’entrada del CIR o directament als prestat-
ges, fins al dia abans d’ordenar-los.

° S’entén que són donacions que es fan a l’ajun-
tament i que aquest tindrà la potestat de deci-
dir quin ús en fa.

° En cap cas es tornarà el material entregat. No 
obstant, en cas que fos descartat per dipositar 
en aquest espai, es deixarà durant una setmana 
en una caixa a l’entrada del CIR per si algú 
estigués interessat a agafar-lo. Passat aquest 
temps i si està en bon estat, es portarà a una 
botiga de segona mà.

ORDENEM ELS PRESTATGES

DIssabte 2 de febrer a les 16 h
 
Ens trobarem totes les persones que ho desitgin 
per triar el material que s’hagi recollit i establir 
una forma de classificació que faciliti el préstec 
de llibres, contes...
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NOVES TECNOLOGIES

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

L’Ajuntament es va adherir el 2017 al Pla d’Acció 
eMunicipis de la Diputació de Girona.

El Pla d’Acció eMunicipis de la Diputació de 
Girona és un pla per a la implantació de l’admi-
nistració electrònica als municipis elaborant un 
model d’administració electrònica per als ajunta-
ments. El procés consisteix en implantar una apli-
cació informàtica que facilita la gestió dels expe-
dients, un model de treball anomenat e-SET, 
aprovat i promogut pel Consorci AOC.Des del 
mes d’octubre del 2017, l’ajuntament ja disposa 
d’aquesta aplicació informàtica, concretament la 
modalitat bàsica, la qual permet realitzar el regis-
tre electrònic, crear l’expedient electrònic, signar 
electrònicament, etcètera. També facilita als ciuta-
dans la possibilitat de fer els tràmits per internet.

Al llarg del 2018 s’han comptat 669 registres 
electrònics d’entrada i 99 registres electrònics de 
sortida i s’han creat 149 expedients electrònics.
L’IdCAT Mòbil permet als ciutadans identificar-se 
en els tràmits i gestions amb l’administració per 
internet d’una manera segura, fàcil i àgil. Per a 
més informació visiteu www.idcatmobil.cat.

Per fer tràmits amb l’administració de l’Estat o 
per realitzar algun tràmit molt especial, és neces-
sari l’idCAT Certificat. Trobareu més informació a 
www.idcat.cat.

CONVOCATÒRIA WIFI4EU

A Madremanya hem demanat entrar a la primera 
convocatòria europea WIFI4EU. Es tracta d’un ajut 
de 15.000 euros per implementar wifi a les zones 
públiques. A l’Estat s’hi han presentat uns 2.300 

municipis i en aquesta primera convocatòria ho 
concediran a un màxim de 224. Si no sortim 
seleccionats en els propers 2 anys, tindrem 3 
possibilitats més de demanar-ho.

XARXA GUIFI.NET

Aquest any a l’edifici de l’Ajuntament hi han 
instal·lat una antena per facilitar el desplegament 
d’aquesta xarxa al municipi. Tothom qui tingui 
visibilitat directa amb l’antena podrà contractar 
els serveis de connexió a internet; qui no tingui 
visibilitat també pot demanar-ho per tal que li 
facin proves del senyal, ja que potser en rep 
d’un altre repetidor.

Guifi.net és un projecte tecnològic, social i 
econòmic impulsat des de la ciutadania que té 
per objectiu la creació d'una xarxa de telecomu-
nicacions oberta, lliure i neutral basada en un 
model de comuns. El desenvolupament d'aquesta 
infraestructura mancomunada facilita l'accés a les 
telecomunicacions en general i a la connexió a 
internet de banda ampla en particular, de qualitat, 
a un preu just i per a tothom. A més, genera un 
model d'activitat econòmica col·laborativa, soste-
nible i de proximitat. Per a més informació, 
podeu consultar la pàgina web de Guifi.net o 
enviar un correu a bisbal@guifi.net.
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QUATRE ANYS D’OBRES
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SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

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

° Catalunya Contra el Càncer................................................................................................................................ 125 €

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

° AFA de l’Escola de Bordils .................................................................................................................................. 500 €

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

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

° ADF “Puig d’Arques” (Ordinària 2018) .......................................................................................................... 500,00 €

° ADF “Puig d’Arques” (Extraordinària 2018) .................................................................................................. 179,55 €

° Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones)................................................................................................. 3.800 €

° Servei Teleassistència mensual/usuari .......................................................................................................... 14,04 €

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

DADES DE VIATGERS

Aquest any hem demanat a l'ATM  que l'autobús 
cobreixi els caps de setmana. L'ATM ho ha valorat 
positivament i esperem que el pròxim any poguem 
gaudir d'aquest nou servei. Evolució dels viatgers a 
Madremanya de la línia de la SARFA.

153

162

268

498

886

1.242

1.243

1.208

1.626

1.514

Viatgers 2008

Viatgers 2009

Viatgers 2010

Viatgers 2011

Viatgers 2012

Viatgers 2013

Viatgers 2014

Viatgers 2015

Viatgers 2016

Viatgers 2017

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

DEFUNCIONS

En Jaume Hipòlit Vila va morir el dia 31 de desem-
bre de 2017.

L’Ernest Hipòlit Vila va morir el dia 25 de gener de 
2018.

La Ramona Boix Camprodon va morir el dia 29 
d’agost de 2018.

En Salvador Carabús de Palol va morir el dia 24 de 
novembre de 2018.
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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

08:00

08:05

08:10

08:15

08:18

08:23

08:26

08:28

08:30

08:33

08:35

08:37

08:40

08:43

08:45

08:46

08:50

08:55

08:57

09:00

11:00

11:05

11:10

11:15

11:18

11:23

11:26

11:28

11:30

11:33

11:35

11:37

11:40

11:43

11:45

11:46

11:50

11:55

11:57

12:00

16:00

16:05

16:10

16:15

16:18

16:23

16:26

16:28

16:30

16:33

16:35

16:37

16:40

16:43

16:45

16:46

16:50

16:55

16:57

17:00

20:00

20:05

20:10

20:15

20:18

20:23

20:26

20:28

20:30

20:33

20:35

20:37

20:40

20:43

20:45

20:46

20:50

20:55

20:57

21:00

GIRONA

HOSPITAL JOSEP TRUETA

PONT MAJOR

CAMPDORÀ

CELRÀ

CAP DE CELRÀ

JUIÀ

CRUÏLLA JUIÀ

BORDILS

SANT MARTÍ VELL

BARRIADA VILOSA

VILERS

MADREMANYA

MILLARS

MONELLS

IRTA

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

CRUÏLLES

URB. MAS VENTOS

LA BISBAL D'EMPORDÀ

07:00

07:02

07:05

07:10

07:14

07:15

07:18

07:20

07:22

07:25

07:27

07:30

07:32

07:34

07:37

07:42

07:45

07:50

07:55

08:00

09:00

09:02

09:05

09:10

09:14

09:15

09:18

09:20

09:22

09:25

09:27

09:30

09:32

09:34

09:37

09:42

09:45

09:50

09:55

10:00

15:00

15:02

15:05

15:10

15:14

15:15

15:18

15:20

15:22

15:25

15:27

15:30

15:32

15:34

15:37

15:42

15:45

15:50

15:55

16:00

19:00

19:02

19:05

19:10

19:14

19:15

19:18

19:20

19:22

19:25

19:27

19:30

19:32

19:34

19:37

19:42

19:45

19:50

19:55

20:00

LA BISBAL D'EMPORDÀ

URB. MAS VENTOS

CRUÏLLES

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

IRTA

MONELLS

MILLARS

MADREMANYA

VILERS

BARRIADA VILOSA

SANT MARTÍ VELL

BORDILS

CRUÏLLA JUIÀ

JUIÀ

CAP DE CELRÀ

CELRÀ

CAMPDORÀ

PONT MAJOR

HOSPITAL JOSEP TRUETA

GIRONA

HORARIS

TELÈFONS D’INTERÈSHORARIS DE SARFA

MOVIMENT DEMOGRÀFIC




	mny-01-2018
	mny-02-03-2018
	mny-04-05-2018
	mny-06-07-2018
	mny-08-09-2018
	mny-10-11-2018
	mny-12-13-2018
	mny-14-15-2018
	mny-16-17-2018
	mny-18-21-2018
	mny-22-25-2018
	mny-26-27-2018
	mny-28-34-2018
	mny-35-37-2018
	mny-38-39-2018
	mny-40-41-2018
	mny-42-2018
	mny-43-2018
	mny-44-45-2018
	mny-46-47-2018
	mny-48-2018

