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Benvolguts madremanyencs i madremanyenques

Encara que cada cop costi més que el fred arribi, el final d’any s’acosta i, amb aquest, el nou butlletí 
municipal. 

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència del 14 d’octubre, que suposa una vulneració de les 
llibertats i dels drets polítics. És la demostració que judicialitzar la política no aporta cap solució al conflicte 
polític, només dolor i venjança a les famílies de les preses i exiliades polítiques i a una gran part del poble de 
Catalunya. Cap sentència ni repressió de l’Estat aturarà l’anhel de molts catalans d’exercir el dret a decidir, 
treballem pacíficament per aconseguir-ho i també per l’amnistia de totes les persones condemnades i 
perseguides per la seva ideologia política.

El 26 de maig passat es van celebrar les eleccions municipals, per segona vegada consecutiva les llistes 
eren tancades i, després de 12 anys de presentar-se dues llistes, aquesta vegada vàrem ser llista única. 
La participació es va acostar al 74% i això ens demostra l’interès dels veïns en la gestió municipal com a 
administració més propera. El més sincer agraïment a tots els votants per haver-hi participat. Convençuts 
que el municipalisme és la millor fórmula per servir la ciutadania, us avancem el nostre ferm compromís 
de donar resposta a les vostres necessitats, posant l’accent en la problemàtica de l’habitatge, l’accés a la 
banda ampla i la participació ciutadana. 

En aquest butlletí trobareu un resum de les actuacions fetes o de propera execució, a més d’articles i 
entrevistes de veïns del poble que hi han volgut col·laborar. Voldria destacar la importància que té per al 
futur del poble el Pla Estratègic Municipal que engeguem aquest mateix mes de desembre. Busquem poder 
recollir les inquietuds i necessitats expressades per tots vosaltres amb una visió global de tot el poble a deu 
anys vista i sobretot no oblideu que la participació ciutadana és un element essencial en qualsevol procés 
de planificació estratègica. Personalment, així com també els diferents membres de l’equip de govern, 
restem al vostre servei en el que sigui necessari, tant en l’àmbit particular com en el col·lectiu.

Aquest any hem celebrat els 40 anys d’ajuntaments democràtics, quatre dècades de reptes i avenços. 
També a Madremanya estem de celebració dels 40 anys de la “Marxa de Tardor”: aquest inici va portar 
que un grup de joves engeguessin una comissió que no es limitava a l’esport sinó a tirar endavant la 
majoria d’activitats que es feien al poble durant tot l’any. Barreges d’edats, pensaments diversos, relleus 
necessaris, molta motivació en la col·laboració i la implicació de tot un poble. Crec que és impossible trobar 
alguna família que no hagi participat activament en l’organització d’algun acte. Això només té un nom: “Fer 
poble”. Aprofito l’avinentesa per donar les gràcies i felicitar a totes i cadascuna de les persones que heu 
estat al davant, al mig o al darrere d’aquestes activitats tots aquests anys, totes igual de necessàries. Animo 
el jovent que puja a continuar aquesta essència participativa tan madremanyenca.

Us desitjo que passeu unes Bones Festes i un millor any 2020.

L’alcalde

Albert Peracaula Boschsacoma

CARTA DE L’ALCALDE
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

•	 Capítol	I. Despeses de Personal  .........................................................................................  85.282,11 €
•	 Capítol	II.	Despeses Corrents en Béns i Serveis  ................................................................ 195.267,89 €
•	 Capítol	III.	Despeses Financeres  ...........................................................................................  6.800,00 €
•	 Capítol	IV.	Transferències Corrents  .....................................................................................  23.000,00 €
•	 Capítol	V.	Fons de Contingència i Imprevistos  ......................................................................  3.550,00 €
•	 Capítol	VI. Inversions Reals  ...............................................................................................  119.000,00 €
•	 Capítol	VII. Transferències de Capital  ..........................................................................................  0,00 €
•	 Capítol	VIII. Actius Financers  .......................................................................................................  0,00 €
•	 Capítol	IX.	Passius Financers  ..............................................................................................  22.100,00 €

•	 Àrea	0. Deute Públic  ............................................................................................................  28.900,00 €
•	 Àrea	1. Serveis Públics Bàsics  ..........................................................................................  116.311,84 €
•	 Àrea	2. Protecció i Promoció Social  ....................................................................................... 5.000,00 €
•	 Àrea	3.	Producció de Béns Públics Preferents  ..................................................................... 63.500,00 €
•	 Àrea	4. Actuacions Econòmiques  ......................................................................................... 90.000,00 €
•	 Àrea	9. Actuacions Generals  .............................................................................................. 151.288,16 €

Total	general	de	l’estat	de	despeses ...................................................................................... 455.000,00 €

Total	de	despeses	ordinàries  ................................................................................................. 313.900,00 €
Total	de	despeses	d’inversions  .............................................................................................. 141.100,00 €

•	 Capítol	I.	Impostos Directes  ............................................................................................... 158.000,00 €
•	 Capítol	II. Impostos Indirectes  .............................................................................................. 10.500,00 €
•	 Capítol	III. Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos  ............................................................... 44.000,00 €
•	 Capítol	IV. Transferències Corrents  .................................................................................... 136.500,00 €
•	 Capítol	V. Ingressos Patrimonials  ........................................................................................... 6.000,00 €
•	 Capítol	VI. Alienació d’Inversions Reals  ............................................................................... 61.000,00 €
•	 Capítol	VII. Transferències de Capital  .................................................................................. 39.000,00 €
•	 Capítol	VIII. Actius Financers  ........................................................................................................ 0,00 €
•	 Capítol	IX. Passius Financers  ........................................................................................................ 0,00 €

Total	general	de	l’estat	d’ingressos  ....................................................................................... 455.000,00 €

Total	d’ingressos	ordinaris  ..................................................................................................... 355.000,00 €
Total	d’ingressos	d’inversions  ................................................................................................ 100.000,00 €
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HISENDA

L’Ajuntament congela un any més els tipus impostius de tots els impostos i les taxes.

Bonificació	per	vehicles	històrics	
S’estableix una bonificació per a tots els tipus de vehicles declarats històrics a l’empara del Reglament de 
Vehicles Històrics o amb una antiguitat superior a vint-i-cinc anys des de la data de la seva fabricació o, 
quan aquesta no consti, des de la data de la seva primera matriculació o, subsidiàriament, des de la data 
en la qual el model de vehicle es va deixar de fabricar.
La bonificació s’aplicarà sobre la quota tributària total, consistirà en un percentatge del 75%.

Bonificació	per	vehicles	
S’estableix un percentatge de bonificació per a tots els vehicles que utilitzin combustibles pocs contaminants 
segons l’escala següent:

• A. Electricitat, biogàs, gas natural comprimit, hidrogen, derivats
 d’olis vegetals o híbrids d’aquests combustibles ................................75,00	%
• B. Altres amb emissions de CO2 inferiors a 100 gr/km .......................50,00	%
• C. Altres amb emissions de CO2 entre 100 gr/km i 120 gr/km ............25,00	%

La bonificació s’aplicarà sobre la quota tributària total.

Bonificació	d’obres
Sens perjudici d’altres supòsits que es puguin declarar, es declaren d’especial interès municipal les obres 
de rehabilitació d’habitatges unifamiliars, amb una bonificació del 50%, sempre que constitueixin primera 
residència i fins a una base imposable total de 60.000,00 euros per cada període de dos anys.

Bonificació	Impost	sobre	Béns	Immobles 

Les famílies nombroses i les monoparentals de totes les categories gaudiran d’una bonificació del 25,00 % 
de la quota íntegra de l’impost corresponent al seu habitatge habitual efectiu.

Taxa	per	la	Prestació	del	Servei	de	Recollida	de	Deixalles	Urbanes
Els contribuents que visquin sols i els contribuents de més de seixanta-cinc anys que només convisquin 
amb una altra persona de més de seixanta-cinc anys tindran una bonificació de vint (20,00) euros en les 
tarifes anuals de la taxa corresponents al seu habitatge habitual efectiu.     
Els contribuents que utilitzin la Deixalleria Municipal de Madremanya un mínim de dotze dies diferents 
durant un mateix any natural tindran una bonificació de vint (20,00) euros en les tarifes anuals de l’exercici 
següent de la taxa corresponents al seu habitatge habitual efectiu.
Els contribuents que col·laborin activament en les iniciatives de l’Ajuntament de Madremanya per a la 
reducció, reciclatge o reutilització dels residus sòlids urbans tindran una bonificació de quinze (15,00) euros 
en les tarifes anuals de la taxa de l’exercici següent corresponents al seu habitatge habitual efectiu.”
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CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

El dissabte 15 de juny es va celebrar el ple de constitució 
del nou Ajuntament de Madremanya sorgit de les eleccions 
municipals celebrades el dia 26 de maig. Albert Peracaula 
Boschsacoma, del grup Independents per Madremanya-
Acord Municipal, va sortir escollit alcalde per unanimitat, 
amb un total de set vots favorables. En el discurs de 
presentació, l’alcalde va agrair la confiança que li van 
dipositar els càrrecs electes i la gent del poble, encoratjant-
los a formar un gran equip, posant-se sempre al costat del 
ciutadà. Saber escoltar amb modèstia, treballar de valent, 
amb responsabilitat i honestedat i, en definitiva, vetllar pel 
bé de tots, van ser els eixos d’un discurs que es va rebre 
amb entusiasme per tots els regidors.

En el ple celebrat el 3 de juliol es va decidir la composició 
de les regidories permanents de la manera que us detallem. 

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

- Albert	Peracaula	Boschsacoma: Associació de Municipis 
per la Independència, Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, 
Associació de Micropobles de Catalunya

- Anna	 Iglesias	 Castelló: Consorci de les Gavarres, 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, Agrupació de 
Defensa Forestal Puig d’Arques

- Albert	Peracaula	Boschsacoma,	Anna	Iglesias	Castelló	
i	 Josep	Enrich	Almar: Mancomunitat d’Aigües i Serveis 
del Baix Empordà

Va quedar establert que es pot demanar audiència a 
qualsevol regidoria amb concertació prèvia del dia i l’hora 
i que l’horari del tècnic municipal és el dimarts de les 11 
del matí a la 1 del migdia. D’altra banda, es va acordar 
fixar com a data per a la celebració dels plens el penúltim 
dijous de cada mes, excepte el mes d’agost, i si fos dia 
festiu el dijous següent o anterior hàbil, a les 10 del vespre 
durant l’horari d’estiu i a 2/4 de 10 del vespre durant l’horari 
d’hivern, tot seguint el canvi d’horari oficial.

Albert	Peracaula	Boschsacoma
Alcalde. Governació, Serveis, 
Promoció Econòmica i Medi Natural
madremanya@madremanya.cat

Mònica	Madrenas	Pujol
2n. Tinent d’Alcalde. Hisenda,
Cultura i Sanitat
cultura@madremanya.cat

Anna	Maria	Boix	Jordà
Regidora. Vials Urbans i
Camins Municipals
vials@madremanya.cat

Anna	Iglesias	Castelló
1r Tinent d’Alcalde. Urbanisme,
Benestar Social, Joventut, Associacions 
i Participació Ciutadana
participaciociutadana@madremanya.cat

Josep	Enrich	Almar
Regidor. Protecció Civil, Servei
d’aigua potable i Servei de
sanejament
aigues@madremanya.cat

Joseba	Santiago	Vidaurre
Regidor. Comunicació, Equipaments 
i Noves Tecnologies
comunicacio@madremanya.cat

Rosa	Maria	Freixa	Ferreira
Regidora. Servei de Recollida i
Transport de Residus Municipals, 
Educació i Turisme
turisme@madremanya.cat
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ELECCIONS	LOCALS

26/05/2019

218				Electors segons el cens
161				Votants
6								Vots nuls
13						Vots en blanc
142				Independents per Madremanya-Acord  

Municipal (IPM-AM)

ELECCIONS	AL	PARLAMENT	EUROPEU	

26/05/2019	

219				Electors segons el cens
161				Votants
1								Vots nuls
1								Vots en blanc
7								Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC-PSOE) (PSC
39						Esquerra Republicana de Catalunya-Ara 

Repúbliques (ERC-ARA REPÚBLIQUES)
5								Partit Animalista Contra el Maltractament 

Animal (PACMA)
5								Unides Podem Canviar Europa (CeC-

PODEMOS)
2								Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs)
92						Junts per Catalunya – Lliures per Europa 

(JxCAT-JUNTS)
1								Vox (VOX)
2								Coalición Verde – Europa Ciudadana 

(CV-EC)
6								Partido Popular (PP)

ELECCIONS	A	CORTS	GENERALS

28/04/2019

199				Electors segons el cens
172				Votants
2								Vots nuls
1								Vots en blanc
13						Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-

PSOE)
60						Esquerra Republicana de Catalunya-

Sobiranistes (ERC-SOBIRANISTES)
3								Partido Popular / Partit Popular (PP)
1								Vox (VOX)
4								Partit Animalista Contra el Maltractament 

Animal (PACMA)
4								Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs)
10						En Comú Podem – Guanyem el Canvi (ECP-

GUANYEM EL CANVI)
46						Junts per Catalunya – Junts (JxCAT-JUNTS)
28						Poble Lliure-Som Alternativa-Pirates de 

Catalunya (FRONT REPUBLICÀ)

ELECCIONS	A	CORTS	GENERALS

10/11/2019

200				Electors segons el cens
170				Votants
3								Vots nuls
2								Vots en blanc
53						Esquerra Republicana de Catalunya-

Sobiranistes (ERC-SOBIRANISTES)
4								Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-

PSOE) (PSC)
1								Partit Animalista Contra el Maltractament 

Animal (PACMA)
2								Vox (VOX)
44						Junts per Catalunya-Junts (JxCAT-JUNTS)
5								Partit Popular (PP)
47						Candidatura d’Unitat Popular-Per la Ruptura 

(CUP-PR)
9								En Comú Podem – Guanyem el Canvi (ECP-

GUANYEM EL CANVI)
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Pla	únic	d’obres	i	serveis	2020-2024

La Generalitat ha convocat, després d’anys de no 
fer-ho, la subvenció del Pla Únic d’Obres, enfocada 
a la millora i dotació dels serveis bàsics, a projectes 
de millora de la competitivitat, dinamització territorial 
i projectes relacionats amb les noves tecnologies. 
La dotació màxima que podem assolir és de 
250.000 euros,  més una línia específica per a petits 
municipis de 120.000 euros. Els projectes es poden 
demanar dintre de les quatre anualitats; dependrà 
de les disponibilitats pressupostàries que ens ho 
donin un any o un altre i  dependrà de la puntuació 
obtinguda que ens siguin concedits uns projectes o 
uns altres. Hem presentat tres projectes, i un d’ells, 
el de la fibra òptica, el repetim per assegurar-nos 
que ens l’acceptin. 

Els projectes són els següents:

1.	 Carril	 bici	 carretera	GIV-6701	 i	 instal·lació	
de	 la	 fibra	 òptica	 a	 Madremanya	 per	 a	
l’anualitat	2021.	Prioritat 1, amb un pressupost 
de 345.681,58 euros i demanem subvenció de 
250.000 euros.

2.	Reurbanització	del	carrer	de	Sant	Esteve	 i	
instal·lació	de	la	fibra	òptica	a	Madremanya	per	
a	l’anualitat	2021. Prioritat 2, amb un pressupost 
de 337.045,50 euros i demanem subvenció de 
250.000 euros.

3.	 Sanejament	 del	 nucli	 del	 Pedró	 per	 a	
l’anualitat	2022.	Prioritat 1, amb un pressupost 
de 156.693,35 euros i demanem una subvenció 
de 120.000 euros. Aquesta subvenció va dintre 
de la línia de petits municipis.

Esperem que la resolució ens arribi cap a la 
primavera.

Dinamització	territorial	2018-2019

Hem sol·licitat a la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per dur a terme dues actuacions al CIR i 
el seu entorn:

1.	La	millora	de	la	climatització,	principalment	
en	 l’àmbit	de	 les	sales	polivalents. En aquest 
temps que portem de funcionament hem observat 
que podem optimitzar la instal·lació existent 
millorant el confort tèrmic i l’estalvi energètic.

2.	Millorar	la	il·luminació	dels	carrers	d’accés	
des	del	nucli	antic,	incloent-hi	l’aparcament	de	
Can	Romescu. Aquesta millora es materialitzarà 
amb la substitució de les lluminàries existents, 
molt precàries i de consums elevats, per unes 
d’iguals com les que hem anat canviant per fases 
a tot el nucli antic en els darrers anys.

Amb la millora dels accessos també hi comptem els 
paviments que hi ha a l’entorn de l’edifici. Aquests 
treballs ja estan executats des de l’any 2018, quan 
es va finalitzar la zona verda.

Les dues actuacions tenen un pressupost de 
65.989,40 euros i ens han concedit 39.900 euros.

OBRES VÀRIES
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Camins

Les pluges del 17 de novembre del 2018 ens varen 
fer malbé molts camins del municipi. Després de 
les primeres actuacions d’emergència per donar 
accés als nuclis habitats i un cop el terreny ens 
va permetre treballar-hi, vàrem començar a actuar 
amb més contundència.

Els camins més malmesos van ser el que porta a 
Vilosa des del transformador, el camí del Llop i la 
passera de Bevià. Els treballs van consistir en la 
consolidació dels marges esllavissats i la neteja i 
formació de les cunetes per a la recollida d’aigües. 
En molts trams vam haver d’aportar-hi material 
reciclat i compactar-lo per consolidar el paviment. 
Feia anys que no es veien tants reixorts en aquell 
entorn.

A la passera de Bevià la crescuda sobtada de 
l’aigua va descalçar el passallís. Per evitar que 
torni a passar s’hi ha fet una llosa de formigó al 
cantó de la carretera.

A la resta de camins principals s’hi varen fer 
actuacions més senzilles.

Aquestes actuacions varen tenir un cost 
de 23.162,43 euros. Malauradament, les 
administracions supramunicipals, en aquests 
casos excepcionals, no ajuden gaire i ho hem 
d’assumir amb recursos propis. Al final hem 
rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 
3.306,74 euros.
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Carretera	de	Madremanya	fins
al	terme	de	Monells	GIV-6701	

El mes de maig passat la Diputació ens va presentar 
el projecte de millora d’aquest tram de carretera, al 
qual hi vàrem formular les al·legacions següents:

Primera:	A l’entrada al nucli de Madremanya, des de 
la carretera GIV-6701 per l’avinguda de les Gavarres, 
no es preveuen les millores imprescindibles i urgents 
per garantir la seguretat i l’accessibilitat, tant de 
vianants provinents dels veïnats de Mas Ripoll i les 
Estrades que utilitzen la cruïlla per accedir al nucli 
del municipi, com per als vehicles que accedeixen 
a la carretera de Madremanya a la Pera, actualment 
municipal però en tràmit de cessió a la Diputació de 
Girona.
Segona:	Des de l’entrada al nucli de Madremanya, 
en direcció a Bordils, cal restaurar el tram de camí 
de passeig que arriba a l’encreuament amb la 
carretera dels Àngels.
Tercera:	En el km 0 + 10 cal substituir el rètol que 
indica “Moratell”, que és una casa particular situada 
en un altre municipi, per un rètol que indiqui “Mas 
Ripoll - Font Picant”, que es va  sol·licitar mitjançant 
l’acord 73/2013 del ple d’aquesta corporació.
Quarta: En el km 0 + 295 cal tenir en compte un 
accés a camí públic.
Cinquena: Des de l’accés al nucli de Madremanya 
fins al km 0 + 300 cal tenir en consideració la 
possibilitat que apareguin restes arqueològiques 
perquè era un entorn de confluència de quatre 
camins.
Sisena:	En tots els trams on es modifica el traçat 
actual de la carretera, caldrà que les restes de la 
carretera antiga es restaurin i restitueixin com a 
entorn natural.
Setena:	En totes les entrades de camins públics 
caldrà que el nou paviment hi penetri un mínim de 
10 metres.
Vuitena: Al voltant de l’accés al camí públic del 
km 0 + 570 s’haurà de condicionar i senyalitzar 
un aparcament per a cotxes com a punt d’interès 
turístic i paisatgístic del nucli de Madremanya 
envoltat de camps.
Novena:	En el km 0 + 900 s’ha de preveure una 
entrada a camí públic en el marge esquerre.
Desena: En el km 1 + 160 s’ha de preveure una 

entrada de camí públic tant a dreta com a esquerra.
Onzena: En el km 1 + 320, en l’accés al veïnat del 
Mas Torrent, caldrà condicionar un espai per a la 
parada d’autobús a costat i costat de la carretera. 
En el marge dret, a on ha quedat un espai pel 
desplaçament de la carretera, caldria instal·lar-hi 
una marquesina després d’haver deixat el terra al 
mateix nivell de la carretera.
Dotzena: En aquesta zona s’ha de preveure un pas 
de telecomunicacions de la línia que va de Millàs a 
Mas Torrent.
Tretzena:	Caldria estudiar la millora de l’accés al 
poble de Millàs (km 1 + 480) tot considerant que la 
carretera d’accés és competència de la Diputació 
de Girona.
Catorzena:	En general, caldria que es respectessin 
i milloressin els accessos a totes les propietats 
privades, tal com consta a les al·legacions 
presentades davant d’aquesta corporació per 
diversos interessats i que acompanyaran aquestes 
al·legacions municipals.
Quinzena: Caldrà considerar les al·legacions que 
presenti la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i 
Serveis del Baix Empordà, que gestiona els serveis 
d’abastament d’aigües i de sanejament, perquè 
bona part del tram objecte d’aquest projecte afecta 
aquests serveis.
Setzena:	Les barreres de seguretat no haurien de 
ser metàl·liques i haurien de ser folrades de fusta 
tractada a l’autoclau, tal com s’ha fet en altres 
entorns naturals.
Dissetena: Entre el km 0 + 500 i el km 0 + 700 hi ha 
un pas de fauna que caldria considerar.
Divuitena:	Entre el km 1 + 700 i el km 2 + 00 cal 
habilitar un corredor biològic per al pas de fauna.
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Plaques	solars	fotovoltaiques	al	CIR

La Diputació de Girona ens està redactant un 
projecte per posar plaques fotovoltaiques al CIR. 
Les situarem al cantó de les plaques tèrmiques que 
ja hi tenim. Podem arribar a instal·lar-hi un total de 
26 panells de 310 watts de potència unitària: 8,06 
kWp (7 kW nominals). La proposta és la instal·lació 
d’1 inversor de 7 kW de potència unitària.

També instal·larem optimitzadors als panells per 
aconseguir:

• Neutralitzar l’efecte de les ombres d’un 
panell a l’altre i les diferents produccions per 
radiació (sempre mana el panell més baix)

• Permeten la producció addicional d’un 6% 
anual

•  A 20 anys vista, la instal·lació perd la meitat de 
rendiment que una instal·lació convencional

• Millora notablement la seguretat de la 
instal·lació

El cost estimat seria de 10.735,40 euros i tenim concedida una  subvenció de 8.051,55 euros dintre de les 
actuacions del PAES 2018-2019 línia 5.



12

El 2 de febrer passat vàrem fer un taller participatiu 
sobre quin model de recollida de residus era millor 
per al nostre municipi. Treballàvem sobre la base 
d’un estudi que va fer el Consell Comarcal del 
Gironès el 2018.

Tant les directives europees com les de la Generalitat 
ens diuen que hem d’assolir un 65% del reciclatge 
dels residus municipals amb l’horitzó al 2030.

El gràfic següent ens mostra els kg per habitant i 
dia:

Com s’observa en el gràfic anterior, l’evolució en 
la generació de residus mostra un augment entre 
els anys 2010-2012, a partir del qual la generació 
de residus comença a disminuir progressivament 
fins al darrer any, el 2017, precedit per una forta 
davallada entre el 2015 i el 2016. El	2017	estàvem	
en	un	nivell	de	recollida	selectiva	global	del	49%.

• La fracció “Altres” representa un 31% dels 
residus separats en origen. Aquesta fracció 
correspon a residus voluminosos, tèxtils, 
RAEEs..., que són separats en les deixalleries 
i/o amb recollides específiques.

• El percentatge de les fraccions de recollida 
selectiva mitjançant contenidors en via pública 
(sumatori d’envasos, paper i vidre) és del 10%, 

sent el 4% de vidre, el 3% de paper i el 3% 
d’envasos.

• L’autocompostatge correspon al 6% de la 
generació total municipal.

Alternatives	als	models	
de	recollida	proposades	
Per la dimensió dels nous serveis es proposen 
3 models de recollida que s’adapten a les 
característiques comunes dels municipis del 
Gironès i que es consideren els més adequats per 
tal d’assolir els objectius proposats.

•	 Porta	a	Porta	 (a partir d’ara PaP). La recollida 
selectiva PaP consisteix en lliurar els residus 
–prèviament separats en origen– al servei de 
recollida davant de la porta de casa, en uns 
dies i hores determinats per a cada fracció 
objecte d’aquest tipus de recollida. És el servei 
que presenta els nivells més alts i més regulars 
de recollida selectiva i de recuperació, tot i 
que requereix un canvi d’hàbits a moltes llars. 
Permet, d’altra banda, retirar contenidors de 
la via pública i establir –si es creu convenient– 
l’aplicació de taxes d’escombraries de 
pagament per generació.

MEDI AMBIENT
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•	 Recollida	 en	 contenidors	 de	 vorera	 de	 càrrega	
lateral	 amb	 tancats	 i	 amb	control	 d’accés (a partir 
d’ara CL).	 Aquest sistema uniformitza les ubicacions 
de contenidors i la diversitat actual de contenidors. 
Aquest sistema consisteix en la instal·lació d’un tancat, 
normalment de fusta, tancat amb un sistema d’obertura 
per a identificació i amb contenidors al seu interior. 
Redueix l’impacte visual i permet enregistrar i controlar 
l’ús dels tancats que en fa la ciutadania.

•	 Servei	mixt, que consisteix en el servei PaP per a les 
fraccions Resta i Fracció Orgànica (FORM) i CL per a 
les fraccions Vidre, Paper/Cartró i Envasos. Per a les 
fraccions de Resta i Orgànica, es dimensiona un servei 
porta a porta al nucli urbà i s’instal·laran àrees tancades 
per la població disseminada amb contenidors per a 
aquestes fraccions. Per a la recollida de Paper/Cartró, 
Envasos i Vidre, s’ubicaran contenidors de càrrega 
lateral a tot el municipi, d’ús per a tota la població.

En la taula es presenta un resum comparatiu dels balanços dels diferents escenaris
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Aquesta taula ens demostra que, si només valorem el cost econòmic, el servei actual serà el més barat l’any 
2020, però hem de tenir en compte que els propers anys l’Agència Catalana de Residus penalitzarà amb 
puges molt considerables el cànon per tona que portem directament a l’abocador.

D’altra banda, amb un nou model de recollida porta a porta es reduirien les emissions derivades de la 
generació de residus un 22% respecte a les emissions actuals basant-nos en l’any 2017 i això suposaria un 
estalvi del 52% de tones de CO2 respecte a les tones que s’emetrien en cas de mantenir el servei actual.

En aquests costos hi hem d’afegir el cost de gestió de la minideixalleria, que l’any 2018 va ser aproximadament 
d’uns 13.800 euros. Aquest cost no variarà gaire respecte al del model final que triem.

Vista la tendència dels veïns i veïnes amb qui vàrem compartir la presentació de l’estudi i el posterior col·loqui, 
amb els números sobre la taula i pensant que en un futur no molt llunyà s’hauria d’acabar implantant el porta 
a porta, l’equip de govern hem decidit treballar a fons per tal que d’aquí a un any tinguem implantat un nou 
model de recollida de residus porta a porta a Madremanya.

Som molt conscients que el porta a porta requereix un canvi d’hàbits que implicarà a tothom, però que al 
final oferirem una bona imatge de poble i aportarem el nostre petit gra de sorra per a un món millor.

Aquestes planes són un petit resum  de l’estudi. Si alguna persona està interessada a aprofundir-hi, podeu 
demanar-lo a l’ajuntament.
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Recollida	d’uralita
En el pressupost participatiu ens demanen, des de fa dos anys, la possibilitat de gestionar una recollida 
d’uralita. Tots som molt conscients del perill que representa manipular aquest producte que fa uns anys 
s’utilitzava en moltes de les construccions, per a teulades, dipòsits d’aigua i fins i tot xemeneies. Està 
totalment prohibit gestionar aquest residu a la nostra minideixalleria. Som conscients que hi ha cases que 
tenen emmagatzemat aquest material sense saber com gestionar-lo ni què fer-ne. Des de l’Ajuntament volem 
sensibilitzar i minimitzar els abocaments descontrolats i per això proposem que qui hi estigui interessat ens 
ho faci saber i el proper any farem una recollida subvencionada d’elements fabricats amb uralita.

Roba	amiga
Segons la Empresa d’Inserció ADAD L’Encant SLU i la Cooperativa 
Roba Amiga, durant l’any 2018 les quantitats de roba recollida a 
Madremanya van ser:

Amb la gestió de la roba usada recollida es fa possible atendre 
a més de 100 persones anualment, crear llocs de treball per a 
col·lectius en risc d’exclusió social i garantir l’entrega social  de 
roba per famílies en risc d’exclusió.

La Unió Europea va aprovar el maig del 2018 la normativa 
comunitària que fixa els objectius obligatoris de reciclatge de 
residus urbans que han d’anar creixent gradualment fins arribar al 
65% al 2035, així com la obligatorietat per tots els municipis de 
recollir el residu tèxtil per separat. 

Des de Roba Amiga, continuarem treballant per que el residu tèxtil 
continuï tenint dos grans valors: el ambiental i el social. 
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Plaques	solars

Hem acordat suspendre pel termini d’un any la tramitació de llicències per a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques, plaques tèrmiques, aires condicionats, antenes i tendals a les zones 1 i 
3 del nucli urbà de Madremanya. Volem valorar i consensuar si a les teulades del nucli antic de 
Madremanya i Millàs, com a entorn protegit que són (BCIN), és convenient permetre’n la instal·lació 
o buscar alternatives que no impactin visualment en el conjunt.
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Projecte	d’ordenació	d’adreces

Aquest	 any	 hem	 presentat	 públicament	 el	
projecte	d’ordenació	d’adreces,	que	s’aprovarà	
inicialment	a	principis	del	2020.

La gent de Madremanya sabeu perfectament que 
al poble la numeració dels portals està desfasada 
i les adreces vigents segons les dades del padró 
municipal, del cadastre o altres fonts cartogràfiques, 
sovint no tenen correspondència amb les adreces 
d’ús habitual.

És per aquest motiu que el darrer trimestre de 
l’any 2018 es van iniciar els treballs del projecte 
d’ordenació d’adreces del municipi. Amb aquest 
projecte es pretén ordenar, actualitzar i cartografiar 
les adreces de tot el municipi de Madremanya 
(àmbits urbans i edificacions aïllades).

Entre els mesos de setembre i desembre del 2018 es va 
treballar en la primera fase del projecte, corresponent 
a la diagnosi de les adreces vigents. L’objectiu era 
conèixer les adreces utilitzades en les diferents 
cartografies oficials, així com les numeracions 
presents als portals de les cases, per tal de detectar 
els problemes i les incongruències existents.

En una segona fase, duta a terme el gener del 
2019, es va elaborar la nova proposta d’adreces, 
que es va presentar a la població en una jornada 
de participació ciutadana que va tenir lloc el dia 9 
de febrer. A la jornada hi van assistir una vintena de 
persones, que van poder donar la seva opinió sobre 
la proposta realitzada.

En aquesta jornada també es va demanar la 
col·laboració dels assistents per tal de donar nom 
a dos carrers del nucli del Pedró. Les propostes de 
noms sorgides d’aquesta consulta van ser “pujada 
del Pedró” (3 vots) i “carrer de l’Olivar del Pedró” 
(5 vots). Finalment, l’Ajuntament ha decidit tractar 
els dos carrers com un de sol, ja que entre ells 
presenten continuïtat, i s’ha escollit el nom de carrer 
de l’Olivar del Pedró.

Posteriorment a la jornada de participació pública, 
es va revisar de manera consensuada amb 
l’Ajuntament la proposta d’adreces, incorporant en 
la mesura que fos possible els suggeriments dels 
afectats. El ple municipal també va optar per canviar 
els noms de carrers i places vinculats a persones o 
famílies residents en les diferents vies. En aquest 
sentit, s’han canviat els noms següents:

• Placeta d’en Vidal - Placeta	dels	Portals
• Corredor d’en Nadal - El	Corredor
• Corredor d’en Tiu - Corredor	de	l’Església

L’aprovació inicial del projecte està prevista per al 
primer trimestre del 2020. Llavors, el document es 
posarà a exposició pública per tal que la població 
afectada pugui realitzar les al·legacions que 
consideri oportunes.

Tan bon punt el projecte s’aprovi definitivament, 
es comunicaran els canvis als organismes oficials 
afectats per tal que realitzin els canvis pertinents.

CARRERS I NUMERACIONS
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En la trobada es va convenir la contractació d’una empresa certificada i especialitzada per realitzar la neteja 
i la desinfecció d’aquella documentació procedent de l’edifici parroquial i, també, es va acordar que eren 
imprescindibles uns treballs previs a la preparació de la documentació abans d’emprendre la seva neteja i 
desinfecció. L’empresa adjudicatària és Gestior Químics SL.

Aquest hivern farem la neteja i desinfecció de la part que ens recomana l’informe. La documentació que 
es proposa netejar i desinfectar està dipositada dins de set capses grans de trasllat, que mesuren 3,5 
m aproximadament. Està afectada per pols i brutícia i, una part més reduïda, per fongs i humitat. L’estat 
de conservació de la documentació requereix una intervenció urgent per evitar que es degradi encara 
més. Una vegada agrupada la documentació segons el seu estat de conservació, eliminació i conservació 
permanent, s’ha procedit a la realització d’una identificació sumària dels documents que han de ser netejats 
i desinfectats. Cal tenir present que aquesta relació és el resultat d’una identificació superficial o sumària i 
que per seguir el tractament arxivístic caldrà, en alguns casos, una descripció més exhaustiva.

S’han pogut identificar tres fons diferents:

• Fons de l’Ajuntament de Madremanya (1864-1948)

• Fons del Jutjat de Pau de Madremanya (1902-1945)

• Fons de la Societat d’Agricultors de Madremanya (1932-1934)

Sol·licitud	d’una	subvenció	per	a	la	neteja
d’una	part	de	la	documentació	de	l’arxiu

La tardor de l’any 2017, en el transcurs de la diagnosi dels arxius i 
fons municipals de la comarca del Gironès, es va detectar que una 
part de la documentació pròpia de l’Ajuntament de Madremanya 
es conservava en condicions gens òptimes a l’antiga rectoria de la 
població. Recentment, aquesta documentació ha ingressat a les 
dependències municipals, a la segona planta, dins l’espai destinat a 
arxiu municipal.

Per atendre una petició de suport tècnic i administratiu per concórrer 
a la subvenció convocada per la Diputació de Girona, l’alcalde del 
municipi, l’Il·lm. Sr. Albert Peracaula, va convocar una trobada, que va 
tenir lloc el dia 12 de juny d’enguany, a la qual hi van assistir, a més 
de l’alcalde, Joan Ferrer i Godoy, director de l’Arxiu Històric de Girona 
(AHG), i Jordi Turró i Anguila, arxiver i redactor de l’esmentada diagnosi. 
Dintre de la convocatòria de “Millora de la gestió de documents i 
arxius” de la Diputació de Girona, vàrem sol·licitar 6.183,10 euros, 
dels quals ens n’han concedit 3.064,56 i la resta ho assumirem amb 
recursos propis.

ARXIU
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Moció	contra	 la	sentència	 i	altres	actes	
reivindicatius

Més de 700 alcaldes i alcaldesses, entre ells el de 
Madremanya, van omplir el dissabte 26 d’octubre la 
Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat per mostrar 
el rebuig unànime contra la sentència del Tribunal 
Suprem que ha condemnat a cent anys de presó els 
presos polítics i socials catalans. L’acte, organitzat 
conjuntament per l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), el va presidir el president de la 
Generalitat, Quim Torra, qui va  agrair la presència 
dels batlles catalans i va declarar: “Ho tornarem 
a fer. I amb els representants del món local al 
capdavant. Només junts tindrem la força suficient 
per acabar el que vam començar.” 

Poca estona després de saber-se la sentència 
del Tribunal Suprem, el 14 d’octubre passat, 
l’AMI i l’ACM van demanar als seus municipis 
adherits que aprovessin una moció de rebuig a la 
sentència condemnatòria, que també demanava 
l’amnistia dels presos catalans. La resposta va ser 
massiva des del primer moment. L’Ajuntament de 
Madremanya va aprovar la moció per unanimitat, 
en sessió extraordinària i urgent, el 15 d’octubre, 
amb la presència de l’alcalde, Albert Peracaula; 
la primera i segona tinent d’alcalde, Anna Iglesies 
i Mònica Madrenas, i la totalitat dels regidors: 
Josep Enrich Almar, Anna Maria Boix Jordà, Joseba 
Santiago Vidaurre i Rosa Maria Freixa Ferreira.

D’altra banda, l’alcalde, Albert Peracaula, va assistir 
el 31 d’octubre a l’acte d’inici de la campanya d’ERC 
a les comarques gironines. Els republicans van 
decidir començar la campanya amb un gran acte 
que va reunir unes 400 persones davant la presó 
del Puig de les Basses, a Figueres, per homenatjar 
Dolors Bassa, a qui consideren “condemnada 
injustament” a dotze anys de presó. La cap de llista 
a la demarcació germana de la Dolors, Montse 
Bassa, va assegurar que no perdonarà mai la 
injustícia que suposa tenir la Dolors “segrestada”. 

L’acte va servir per fer arribar l’escalf i el suport de 
la gent a Dolors Bassa. 

Finalment, el poble de Madremanya va organitzar 
el seu propi acte de rebuig a la sentència i a totes 
les manifestacions repressives contra el procés, 
embolicant la parada de bus de groc el dia de 
reflexió previ a les eleccions generals d’aquest 10 
de novembre passat. Posteriorment es van trobar 
amb la gent a Sant Martí Vell i varen acabar la 
jornada reivindicativa amb un bon àpat a base de 
carn a la brasa.

MOCIÓ 
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LA MARXA DELS 40

El 27 de febrer del 2006, el Diari de Girona 
publicava: “L’Ajuntament de Girona ha difós, en 
diferents espais públics de la ciutat, un díptic amb el 
calendari de les curses i marxes populars pel 2006. 
El díptic té vocació metropolitana i també inclou 
les activitats esportives de Llagostera, Viladasens, 
Bordils, Aiguaviva, Cassà de la Selva, Sant Gregori, 
Bescanó, Celrà, Vilablareix, Salt, Quart, Flaçà, Sant 
Julià de Ramis, Madremanya i Medinyà. El calendari 
comença l’11 de febrer i acaba el 31 de desembre, 
amb dues activitats amb motiu de Sant Silvestre: 
una marxa a Cassà de la Selva i una cursa a Girona.” 
Fent un salt enrere podríem traslladar-nos a l’any 
1963, quan uns socis del CEB (Centre Excursionista 
Banyoles), inspirats per la Marxa de 50 milles que els 
germans Kennedy havien organitzat als Estats Units, 
van voler exportar el model a Catalunya. Es tractava 
de caminar fins a Riudaura (Garrotxa) i tornar. Els 80 
quilòmetres de la que va ser la primera caminada 
de resistència organitzada a casa nostra no va tenir 
l’èxit esperat, la qual cosa va fer que, dos anys 
després, es rebaixés la distància a la meitat. El 1965 
es va celebrar la primera edició de la Marxa dels 
40 km de Banyoles. En fem una referència perquè 
aquella va ser la mare en què es van emmirallar 
totes les altres propostes nascudes al territori, des 
de Torroella de Montgrí fins a Olot, passant per 
Aiguaviva fins a Bordils, una proposta a la qual es 
va apuntar Madremanya l’any 1980, després que 
els aleshores joves que integraven la nova comissió 
de festes van decidir que organitzarien la que van 
batejar com a Marxa de Tardor, un repte complicat 
que ha complert 40 anys.

Isabel Castelló explica que el 1980 l’entusiasme 
va fer que es decidissin a fer el pas i, així, després 
d’enfrontar-se a un calvari burocràtic que els va 
exigir demanar permisos a l’Ajuntament -l’alcalde 
era Miquel Marquès-, a Trànsit, a les cases de 
pagès, el repte va continuar per buscar un itinerari 
agradable i accessible. Al final, els organitzadors 
es van decantar pel que passava per Madremanya, 

Vilers, els Àngels, el Montnegre, la Font Picant, 
Millàs, el Pedró i l’arribada a Madremanya. En 
teoria eren 25 quilòmetres, però en realitat en van 
ser 35, abruptes i complexos, que es van acabar 
de complicar quan la nit anterior a la sortida va 
començar a ploure i es van esborrar les marques. 
L’Albert Peracaula, en aquell moment un jove 
de tendra edat, recordava que era negra nit que, 
entre Madremanya i el Montnegre, amb la persona 
més gran que l’acompanyava anaven clavant les 
fletxes de cartó als arbres. Sort en van tenir que 
tot el poble s’hi va bolcar i els veïns van decidir 
fer de la celebració una festa. Com va recollir el 
Diari de Girona el 24 de setembre del 1983 en un 
article signat pels organitzadors: “Des del primer 
moment tothom ens va oferir la seva ajuda, des de 
les persones que es varen desplaçar a les diferents 
cruïlles, als controls, a preparar entrepans, a repartir 
la fruita, el beure, fins a dos companys que es varen 
decidir a fer la Marxa com a «cotxe escombra», 
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però a peu, degut als accessos més difícils de 
l’itinerari. Tot ho teníem a punt, menys la possibilitat 
que la nit abans es posés a ploure i l’aigua ens 
esborrés les marques que havíem fet el dia abans, 
el que provocà un petit despiste al primer atleta, 
que anava obrint la Marxa, i passés de llarg -a la 
cruïlla de Montnegre- la Font Picant; per més «inri», 
la baixada a la Font Picant, un camí de bosc, quedà 
ben enfangat, i els primers participants relliscaven 
i alguns fins i tot queien. Les persones que érem 
al primer control, just a la Font Picant -on es van 
veure obligats a tirar una corda perquè no hi hagués 
caigudes a la baixada- ens vàrem haver d’escoltar 
les paraules (gens agradables, per cert) d’uns 
participants que en principi es mostraren irats, però 
que després, com a bons esportistes que són, ho 
entengueren perfectament.” Tot i les complicacions 
del principiant, aquella edició va ser un èxit, amb la 
participació de 271 esportistes de totes les edats, 
entre els quals destacaven: Pitu Viñas, de Girona, 
de 79 anys; Alfons Vilar, de Girona, de 67; Miquel 
Rotllan, de Sant Feliu de Guíxols, de 62; Primitivo 
Novales, de Domeny, de 58; Anton Barceló, de 
Girona, de 57, mentre que a l’altra banda de la franja 
d’edat podríem citar Josep Rúbio, de Girona, de 8 
anys; Martí Lloret, de Palamós, de 9; Jordi Sabarí, 
de Púbol, de 9; Jaume Vila, de Banyoles, de 10, i 
Joaquim Pou, de Bordils, de 10.

A la segona marxa es va canviar l’itinerari. Els 
organitzadors no volien que es reproduïssin les 
complicacions generades per la primera i aquell 27 
de setembre del 1981 els esportistes es van trobar 
un recorregut molt més ajustat que passava per 
Madremanya, can Vidal de Rissec, can Moratell, 
Sant Sadurní de l’Heura, Monells, can Piu de 
Monells, can Piu de Sies, ca l’Esclopeter, Millars, el 
Pedró i l’arribada a la plaça de Madremanya, on es 
va rebre els marxants amb entrepans, vi, melons, 
pomes i aigua fresca del pou públic que tant servia 
per beure com per refrescar-se després de l’esforç. 
A la segona Marxa hi participaren 262 persones, 
amb la particularitat que moltes de les que ja havien 
caminat en l’edició anterior van ser obsequiades 
amb una medalla de ceràmica com a record de l’any 
1980. La particularitat, però, va ser que, segons 
van declarar els organitzadors, “el pressupost era 
tan petit -explica Isabel Castelló- que per tenir les 
medalles no van tenir altra sortida que comprar 
argila i dos motlles a una fàbrica de la Bisbal i fer-les 
nosaltres. No n’havíem fet mai, però hi vam posar 
interès i devoció i encara que no ens van quedar 
massa bé, n’hi havien de més gruixudes i més 
primes, sí que vam poder fer el regal. L’experiència 
va servir perquè un any més tard l’Ajuntament ens 
donés una subvenció i les poguéssim encarregar a 
una fàbrica de la Bisbal”.
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Malgrat que les cròniques expliquen que en els 
dies de la 3a Marxa l’entusiasme de la comissió de 
festes flaquejava, l’últim diumenge de setembre -el 
26- del campanar es va penjar una gran senyera que 
anava de dalt a baix, es va fer esclatar una traca de 
deu metres, l’alcalde Marquès va donar la sortida i 
en el moment que els 257 participants engegaven, 
un dels dos guàrdies civils de trànsit que obrien la 
comitiva va derrapar amb la moto i va caure estès 
a terra, la qual cosa va provocar la hilaritat de tots 
els presents. No hi hagué represàlies de les forces 
d’ordre, en aquell moment no eren una amenaça, 
perquè aquesta era a tocar. Com va recollir una 
crònica de Punt Diari, un any més tard, quan es va 
organitzar la quarta marxa, la vertadera complicació 
arribava de les moltes convocatòries que es feien a la 
demarcació. Davant d’una situació que feia coincidir 
en el mateix dia les curses de Monells o Bordils, el 
regidor d’Esports del moment va declarar: “El que 
cal és fer d’una vegada una coordinadora de marxes 
per tal que en un mateix dia no n’hi hagi més d’una. 
No hi ha d’haver competència sinó cooperació i cal 
elaborar un calendari que reculli totes les marxes 
que es fan a les nostres contrades.” Amb tot, a la 

cursa d’aquell any es van aplegar més atletes que 
habitants hi havia en un poble que estava al cent 
per cent perquè no fallés la cita esportiva. “Per 
exemple -assegurava el regidor-  les dones ens 
preparen els entrepans, els homes tenen cura dels 
controls, i així entre tothom la podem fer tota”, i a 
més tenia forces per presentar el primer número 
d’una revista periòdica que arrencava explicant a 
tots els veïns quin era el funcionament de la casa 
de la vila. En Pitu Viñas, amb 83 anys, continuava 
el repte. Segons explicava, era un integrant de la 
“Colla de la Barretina” que tots els diumenges, si 
no hi havia cap marxa, feien la Pujada als Àngels, 
mentre que a l’estiu canviaven l’itinerari i pujaven en 
cotxe fins a la Casa de les Figues, per arribar-hi a 
peu i després d’un bon sopar tornaven a peu.

L’any 1984, el mateix dia que es donava la sortida 
a la cinquena marxa, la premsa recollia: “Moltes 
carreteres de les nostres comarques s’ompliran de 
gent que, vestida de forma esportiva, participarà en 
les quatre marxes previstes. Madremanya, Cassà 
de la Selva, Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar.” 
Un problema d’overbooking que no va incidir en



23

la consolidació d’un projecte que cinc anys més 
tard, el 1989, va veure com en la desena edició de la 
competició hi participaven 232 persones, entre elles 
un marxador de 71 anys i un nen de 5. Va constar 
de dos recorreguts. En el primer, de 9 quilòmetres, 
hi van participar 100 corredors. La resta van fer 
una cursa de 19 quilòmetres, que llevat de 500 
metres per carretera, els va portar pel mas Vidal de 
Rissech, pel mas Castelló, pel veïnat de Millàs i pel 
mas Calabús.

El 1993 a la marxa hi hagué una participació de 301 
inscrits i Joaquim Dellonder, de 67 anys, va ser el 
corredor més gran, i Llúcia Stein, de 6 anys, la més 
jove. Eren els noranta, quan el relleu generacional 
estava a punt d’arribar i, com recorda Josep Güell, 
es va renovar la comissió de festes: “S’hi van 
apuntar vint-tres o vint-i-quatre persones, però en 
realitat manaven tres o quatre que muntaven els 
actes i deixaven als altres les complicacions de la 
paperassa.” Tot i que no van tocar l’esperit de la 
cursa, sí que es van fer canvis substancials, i així, 
dos anys més tard, el 1995, la marxa -sobretot la 
llarga-, que va aplegar 328 participants, va canviar 

notablement el recorregut: es va fer un traçat que fos 
menys monòton i passés per millors camins. Essent 
com era un acte més de la festa de la Germandat, 
alguns dels participants encara avui recorden que 
havien d’arribar abans de les onze perquè al migdia 
hi havia un ofici solemne i després un concert amb 
una coral. Un any més tard, tot i que va baixar un 
pèl el nombre de participants -315-, Josep Enrich, 
un dels organitzadors, va declarar: “Estem molt 
contents de la resposta obtinguda, ho valorem molt 
positivament, perquè no va haver-hi cap entrebanc 
i, a més, va fer un dia esplèndid”, alhora que 
assenyalava Lluís Pla, de 73 anys, i Marc Marcet, de 
4 anys -tots dos havien fet el recorregut curt-, com 
els participants amb més i menys edat, per la qual 
cosa se’ls va fer un obsequi especial. Malgrat que 
el 1997 la participació va baixar a 270 persones, 
el 1999, quan la inscripció valia 500 pessetes, el 
nombre va pujar fins a 428 participants, que van ser 
obsequiats amb un bon esmorzar i un «buf». Com 
explica Anna Iglesias, “els primers anys de la marxa 
ningú venia a competir, l’únic en Josep de can Genís, 
que feia atletisme, però actualment que hi ha molta 
gent fent running o walking, la competència ha pujat, 
i el que s’havia plantejat com una jornada tranquil·la 
ha canviat de fesomia.” L’Anna, que juntament amb 
en Jordi Hipòlit Ferrer, ha mantingut viva la flama, 
reconeix que en els darrers anys s’ha consolidat el 
projecte i que tot i les noves complicacions sorgides 
de la burocràcia -per exemple s’ha hagut de pagar 
una assegurança de mil euros– es va fer un pas 
important. Jordi Hipòlit remarca que si a l’últim 
llustre la participació s’havia estabilitzat en els 450 
participants, amb el temps ha anat pujant primer a 
500, després a 600 i en l’edició del 2019 s’ha arribat 
als 740. “Les xifres canten -assegura-, alguna cosa 
hem fet bé.” És important el pas que es va fer quan 
els organitzadors de la marxa es van separar de la 
comissió de festes i exclusivament es van dedicar a 
la cursa: ”Allò va permetre -assegura Anna Iglesias- 
que aquest grup que és molt cohesionat, perquè
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és gent que li agrada anar a caminar i a córrer, es 
dediquessin només a organitzar la marxa, i això ha 
donat molt bons resultats.” Entre altres, la marcació 
de l’itinerari, que abans es feia només amb guix i 
en els darrers tres anys s’hi han afegit les cintes i 
es manté una setmana més perquè totes aquelles 
persones que el dia de la convocatòria no van 
poder ser a la sortida a la plaça puguin seguir 
el recorregut, sigui a peu, sigui amb bicicleta. 
També s’ha millorat la relació amb les empreses  
col·laboradores, que actualment s’han limitat als 
industrials i emprenedors del poble, o la burocràcia, 
que comporta tant demanar els permisos necessaris 
per fer el foc amb què al final del camí es couran 
les botifarres que acompanyen l’esmorzar amb 
què s’obsequia cada participant quan han acabat, 
com la tramesa de cartes per anunciar-los que els 
lliuraran el regal que van guanyar l’any anterior 
-el més popular és el “buf”- o la relació amb els 
Mossos d’Esquadra. En Jordi Hipòlit recorda com 
anaven a buscar el pa a la matinada amb un Dyane 
6 furgoneta i els germans Ferrer els donaven la 
primera fornada: “Havien d’anar amb els vidres 
oberts perquè amb l’escalfor de les barres els 
vidres s’entelaven”. També com les botifarres les 
portaven de Flaçà, o els molts problemes que hi 
havia a l’hora d’escollir un regal i com ràpidament 
van descartar les samarretes “perquè eren cares i 
a més hi havia problemes de talles”. El 2019, però, 
han celebrat l’efemèride dels quaranta anys en gran 
i cada participant s’ha trobat una ampolla d’aigua 
d’acer inoxidable, marcada amb l’anagrama de la 
marxa, un record que té la voluntat de perdurar en 
el temps i anuncia la continuïtat d’una aventura 
iniciada per les ganes d’aventura i el braó d’uns 
joves amb ganes de revitalitzar el poble, que manté 
la seva vigència quaranta anys després quan tant 
en els treballs preparatoris -els organitzadors 
comptem amb el suport de pagesos, caçadors 
i molts mademanyencs i madremanyenques, 

que suposen el marcatge i la neteja de corriols 
i camins- com en el transcurs de la cursa no hi 
ha hagut problemes de rellevància. Mai ningú ha 
tingut un problema físic de rellevància, mai s’ha 
perdut cap participant, mai s’ha donat una situació 
d’emergència i, encara que més d’un cop el temps 
no ha acompanyat, la Marxa de Tardor, que, entre 
altres, van idear la Júlia i la Isabel Castelló, va beneir 
en Miquel Marquès i, amb posteritat, van continuar 
i han mantingut Josep Güell, Anna Iglesias, i a 
l’actualitat Jordi Hipolit, Pere Sunyer i Josep Teixidor, 
ha esdevingut un símbol d’identitat col·lectiva 
per a un poble amb ganes de xalar i fer esport.  
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EL FOC DEL 1928

El foc i les Gavarres han viscut una història de 
passió i mort en què les flames han cremat il·lusions 
i hisendes i han amenaçat un massís fràgil on la 
tramuntana o el ponent han exercit com a mestres 
destructors d’un paisatge conreat des de l’inici 
dels temps. El 2012, en un article publicat al Diari 
de Girona i subtitulat “Del relat de Joaquim Ruyra 
al record dels grans focs viscuts”, recollia: “El mite 
de totes les Gavarres cremades, com el de l’Alt 
Empordà incinerat, no és exclusivament literari 
ni és una por dels gironins. És una realitat. Quan 
ha quedat a l’oblit, torna. A les Gavarres, al 1947 
va començar a Romanyà i va arribar gairebé a la 
Bisbal; al 1968 la temença que connectés per 
la costa de l’Alou els dos cantons de la carretera 
de Llagostera amenaçava per unes hores un foc 
apocalíptic que les destruís senceres, dels Àngels 
fins a Calonge.” El títol de l’article era “Entre flames”, 
que el manllevava de la descripció feta per Joaquim 
Ruyra, que el 1928 va veure com l’incendi d’aquell 
any va acabar amb les seves finques forestals i 
va deixar pàgines literàries tan impactants com 
aquella que recollia: “Aquest foc, que tot just ara 
ha pogut ésser deturat, és un dels més horrorosos 
que s’hagin vist mai a Catalunya, tant per la seva 
violència com per la seva extensió, que es calcula 
ésser de cent cinquanta quilòmetres quadrats. Va 
iniciar-se fa pocs dies a la font de Can Carreres, 
de Santa Pelaia, i tot seguit va formar dos grans 
rius de flames, un que es dirigí al llarg de la serra 
cap a Sant Mateu i un altre que saltà, en cascada, 
muntanyes avall cap a Montnegre, eixamplant-se 
per aquella vall boscosa i convertint-la en un infern. 
I l’un i l’altre riu de flames, ja fets una mar, escalaren 
la muntanya de Montigalà, i, eixint dels límits de 
la Selva, envaïren les boscúries de l’Empordà cap 
a Madremanya i la gran serralada de la Mare de 
Déu dels Àngels... El desastre ha sigut espantós i 
nombroses les famílies pageses que estan en la més 
gran misèria, enmig d’un país cendrós i carbonitzat, 
sense un bri d’herba verda, ni un branc de rama 
per a donar al bestiar. Jo, també força empobrit pel 
desastre, no sé com ho hauré de fer per auxiliar els 
meus masovers i veïns; i això em neguiteja més que 

la meva pròpia desgràcia...”

L’informe tècnic fet sobre el foc del 1928 recull que 
l’incendi que es va iniciar el diumenge 12 d’agost 
es va produir després d’una important sequera 
produïda per un pantà baromètric que afectava 
tota la Mediterrània. A més, aquella era una zona 
propensa al foc i aquell va ser un dia negre, en el 
qual també hi hagueren incendis a Amer, a Sant 
Climent Sescebes i, vint-i-quatre hores més tard, a 
Sant Julià de Ramis.

Eren temps en què encara no s’havia creat el cos 
de Bombers de Catalunya i la lluita contra les 
flames, que van afectar essencialment granges, 
masies i boscúries privades, estava en mans de 
voluntaris i propietaris forestals ajudats per les 
minses dotacions de bombers dels pobles, l’exèrcit 
i la Guàrdia Civil. La tragèdia es va iniciar a Santa 
Pelaia. Empès pel fort vent de sud (migjorn) i sud-
oest (garbí), el foc va apuntar cap al Montnegre i 
el puig de Montigalà. El garbí va desviar el front 
cap al nord i va afectar gran quantitat de masos 
aïllats: can Casagran, can Riera, can l’Escolà, can 
Jaques, el mas Sàbat i l’església de Sant Mateu 
del Montnegre, que va quedar voltada. A la tarda, 
el vent del sud va obrir dos nous fronts, un en 
direcció a la muntanya dels Àngels i l’altre cap a 
Madremanya. La virulència era tan gran que a la nit 
va arribar a dalt de tot del Montnegre i va saltar fins 
als boscos de Bordils i Celrà, on els veïns hagueren 
de remullar les bales de palla, amenaçades per les 
guspires enceses que voleiaven. Aquella va ser una 
nit d’angoixa i patiment, però el dilluns dia 13 al 
matí el vent es va apaivagar i l’incendi va perdre 
intensitat, descendint a sotavent al peu del santuari 
dels Àngels, canalitzat per la vall del Rissec i en 
direcció a can Vidal de Madremanya. Al migdia el 
foc va arribar al fons de la vall i teòricament va morir 
en els camps conreats. 

Encara no s’havia jugat la darrera carta i a la tarda 
la marinada va reactivar-ho tot. En poques hores i 
escalant per la vessant sud, les flames van devastar 
la muntanya dels Àngels, cosa que va posar en 
greu perill un santuari que es va salvar gràcies als 
precs del rector Joaquim Clotas i als esforços dels 
bombers, els voluntaris, l’exèrcit, i a un petit miracle.
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Un miracle que es va acabar de concretar aquella 
nit, quan va passar un front fred que va ennuvolar 
el cel, va deixar anar una petita quantitat de pluja, 
va provocar una davalla de les temperatures i va 
fer pujar la humitat relativa –va passar d’un 27% a 
l’inici del foc, el dia 12, a un 54% el dia 13–, la qual 
cosa va permetre estabilitzar el perímetre i, després 
d’algunes hores, donar el foc per extingit. Fent una 
valoració de danys, podríem dir que el paisatge 
negre es va estendre des de Santa Pelaia fins a Sant 
Mateu del Montnegre, des de can Vidal de Rissec 
a Madremanya, a Juià i a la vall de Sant Daniel de 
Girona. Com va escriure Xavier Cortadellas quan 
va entrevistar en Miquel Jordà i la Conxita Sagué: 
“Ja sabeu que el 1928 hi hagué el gran foc de les 
Gavarres. Els de ca n’Homs i els de can Pujades 
van haver d’anar a refugiar-se a Madremanya. [...] 
Al senyor Ruyra se li va cremar el rusquer i tot el 
que tenia i també a tots els altres amos. Va ser el 
senyor Ruyra qui es va encarregar de buscar diners 
i refer el Montnegre. Van fer actes a Barcelona, fins 
i tot al Liceu.” Les cròniques recullen que es van 
perdre set masos i que, a part de Ruyra, entre els 
propietaris afectats s’hi podien comptar en Josep 
Adroher i en Josep Reyner, de Girona; en Muntal 
de Castella o en Vidal de Madremanya. En Miquel 
Pairolí ho va resumir en una frase: “Llavors va 
arribar la campanya d’ajut que l’escriptor [Ruyra] 
va engegar i que entre altres coses va permetre fer 

la carretera que va des de Quart a Sant Mateu del 
Montnegre.”

El 2003, a la revista de la marxa de l’Arboç, o sigui 
la de Madremanya, en Carles Tosas signava un 
article titulat: “Quan el foc camina. Notícia de tres 
grans incendis a les Gavarres”, en el qual, a part 
del foc de l’agost del 1928, feia esment d’un altre 
crematori que es va encendre el dia de Sant Jaume 
de l’any 1929, quan les flames van saltar des de 
Romanyà a Fitor i van baixar en direcció a Fonteta, 
fins al mas Teixidor, van passar fins a Calonge, i es 
van enfilar fins a Cabanyes i el mas Blanquet. Les 
Gavarres podrien tornar a cremar, cal que tothom 
treballi perquè no torni a passar.

Julio Masfarré Irazola
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A vegades ens queixem de com anem d’enfeinats i 
enfeinades, pensem que el dia hauria de tenir més 
de 24 hores, sentim que no donem l’abast... i és 
que tenim sempre moltes coses per fer relacionades 
amb la feina, la família, el lleure, l’oci, els estudis, les 
amistats... Però, malgrat tot, també trobem moments 
per dedicar al poble i als seus habitants, i segurament 
aquest és un dels secrets que fa que Madremanya 
sigui el poble que és. Tots i totes, d’una manera o 
d’una altra, col·laborem per tenir el poble que tenim 
i fem possible moltes activitats que s’hi fan. Aquest 
potser és un tret característic que sorprèn a moltes 
persones amb comentaris com ara: “Un poble tan 
petit i totes les activitats que hi ha!” Això no és res 
més que la suma dels esforços de tots i totes, però 
voldríem agrair l’esforç de les associacions, ja que 
són aquest punt de trobada d’idees, de persones 
amb ganes de fer, de noves propostes, d’il·lusions... 
que permeten tirar endavant moltes de les activitats que es fan i que en generen de noves. Però també a 
totes aquelles persones que sense formar-ne part, i a vegades potser sense ser-ne plenament conscients, 
fan que això sigui possible. Un exemple és el Carnestoltes que s’organitza al poble.

Les associacions, com les persones, passen diferents moments, moments de plenitud, de tristesa, d’energia 
renovada... Hi ha moments en què sembla que alguna d’elles s’hagi d’apagar, però llavors això és un motor 
per a d’altres que fan revifar la seva llum. Aquest any semblava que ens quedàvem sense Comissió de 
Festes, perquè després de dos intensos anys les persones que estaven al capdavant de l’associació van 
dir que necessitaven un relleu. Vam tenir un temps d’incertesa, però després un grup dels joves del poble 
es van agrupar per evitar que aquesta associació, la més veterana i segurament per la que han passat més 
persones i generacions, desaparegués. I així ha estat. Podem dir orgullosos i orgulloses que enguany hem 
tornat a tenir una festa major organitzada per la Comissió de Festes, una associació del poble. Creiem que 
és un fet destacable perquè malauradament hi ha pobles en què això no és possible i és una empresa qui 
s’encarrega de la gran quantitat de feina que porta organitzar una festa major. Per aquest motiu, volem 
donar les gràcies a les persones que ho han fet possible, però no només aquesta última, sinó totes les 
anteriors. Evidentment, de nou, l’agraïment no és només per a les persones que formen la Comissió de 
Festes, sinó per a tots i totes. 

Esperem poder seguir gaudint de totes les activitats que organitzen les associacions amb el suport de tots 
i totes nosaltres.

Algunes de les activitats que hem pogut gaudir enguany organitzades per les associacions són:

ASSOCIACIONS
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Sortida	de	dones

Al llarg de l’any, al nostre poble s’organitzen moltes 
activitats i l’Associació de Dones mira d’ajudar en 
totes les que li és possible, col·laborant en el que 
està al seu abast. 

Les membres de l’associació som poquetes i la feina 
no s’acaba, però, a vegades de manera individual i 
d’altres com a associació, mirem d’anar aportant el 
nostre granet de sorra per millorar la vida al nostre 
estimat poble. 

Des de ja fa molt de temps, per commemorar el 
Dia de la Dona Treballadora, preparem una sortida 
que permet que una bona colla de veïnes, amigues, 
companyes de totes les edats, puguin trobar-se i 
passar juntes la jornada gaudint del patrimoni del 
nostre entorn.

Aquest any, primer es va visitar una joia d’un 
poblet ben a prop nostre: el castell de Púbol, una 
fortificació gòtico-renaixentista que té l’origen al 
segle XI i que actualment està protegida com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional.

Elena Ivanovna Diakonova, coneguda per totes 
nosaltres pel nom de Gala, una dona i artista 
misteriosa, culta, decidida i extremament lliure, 
es va enamorar de l’Empordà i tot el seu entorn i 
va escollir Púbol per fer-hi la seva residència i el 
santuari dels Àngels per celebrar-hi el seu casament 
amb Salvador Dalí. 

El fet de conèixer un xic més la vida d’aquesta dona 
carismàtica i complexa ens fa reflexionar sobre les 
qualitats que cada una de nosaltres tenim, segur 
que d’una manera diferent i en camps diferents i 
també en les experiències viscudes ben diverses. 
Aquesta força de ser dona!

Vam poder passejar per les estances romàntiques i 
misterioses,  carregades de les pintures i obres de 
l’autor en murs i  teulats, contemplar una col·lecció 
de vestits d’alta costura, i també multitud de detalls 
decoratius en un entorn sobri però delicat. 

Al jardí, enmig de plantes i fonts, ens acompanyaven 
els elefants de potes llargues, però sens dubte 
impressiona el mausoleu del soterrani, dissenyat pel 
pintor, on fou enterrada Gala, la Dama del Castell. 

La sortida va acabar amb un dinar en una terrassa 
del bonic poble medieval de Peratallada, on a banda 
dels seus carrerons amb atractius arquitectònics 
i històrics, vam gaudir també de la seva oferta 
gastronòmica. 
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Castanyada

Des del 1992, Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3 realitzen una campanya solidària per 
recaptar fons per a la recerca sobre una malaltia o un grup de malalties.  

Tot el que es recapta amb les donacions i mobilitzacions que es duen a terme arreu de les nostres terres es 
destina a grups de recerca i divulgació i d’aquesta manera es poden aconseguir avenços i millores per als 
qui les pateixen.

A Madremanya, des de ja fa uns anys, l’Associació de Gent Gran i l’Associació de Dones, amb la col·laboració 
de la Comissió de Festes i l’Ajuntament, organitzen un berenar amb castanyada i rifa per poder-hi fer arribar 
també l’aportació del nostre poble. Va ser el 31 d’octubre passat. 

Moltes gràcies a tots els qui van assistir-hi, també als qui, sense poder-hi assistir, fan arribar les seves 
donacions i a tots els qui dediquen el seu temps i la seva il·lusió perquè es pugui seguir fent aquest humil 
acte que ajuda a mostrar que solidaritat, responsabilitat, alegria, compromís, generositat, companyonia, 
fraternitat, comunitat... són molt més que paraules.
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Tal com es va explicar en el butlletí municipal anterior, aquest 2019 s’ha seguit demanant a l’empresa Tot un 
Món que fos l’encarregada d’organitzar el casal d’estiu, perquè les valoracions de les famílies van ser molt 
positives. 

Essent conscients que les activitats infantils no són només activitats educatives i de lleure per als infants, 
sinó que també a vegades són també solucions a les necessitats de conciliació familiar, s’ha demanat a 
Tot un Món que organitzés casal per Setmana Santa i per vacances de Nadal per procurar donar opcions 
als infants i les famílies al mateix municipi. A més, pensem que també és una bona oportunitat perquè els 
infants del municipi es coneguin més entre ells.

Campus	d’estiu	Madremanya	2019

El casal d’estiu d’enguany ha sigut un no parar, un mes 
i mig molt intens ple d’activitats. Els nens i nenes del 
poble han pogut alliberar la seva creativitat amb els 
diferents tallers i manualitats de pintura, construcció, 
papiroflèxia, arts escèniques, malabars... Fins i tot fent 
d’actrius i actors per realitzar el pregó de la festa major 
del poble. L’eix central del casal ha estat 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 s’ha 
realitzat a les instal·lacions de la piscina de Flaçà, on 
els nens i nenes s’ho han passat bé tant dins com fora 
de l’aigua. A través de jocs i activitats aquàtiques els 
infants han pogut millorar la natació i, fins i tot, alguns 
dels més petits han après 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 ha estat per als nens i nenes del poble un espai on han pogut gaudir del seu temps lliure a través 
de l’esport i el lleure i on, a part de gaudir i divertir-se, han après, compartit i viscut un seguit d’experiències 
que els acompanyaran per sempre més.

CASAL
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Tècnic	de	joventut	compartit
L’any 2006 es va començar a parlar de Zona Jove, 
on diferents municipis van apostar per un tècnic de 
joventut compartit gestionar pel Consell Comarcal 
del Gironès. Madremanya ens hi vam unir l’any 
2016, en l’anomenada Zona Jove de la Llera del Ter. 
Durant aquest temps són diferents els municipis 
que hi han apostat i s’han provat diferents fórmules 
per donar suport als diferents pobles, i una d’elles 
va ser crear dues zones joves més: la groga per 
Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i la Blava per 
Aiguaviva, Llambilles i Fornells de la Selva. 

El 2018 es va decidir agrupar totes les zones sota 
el nom de Zona Jove del Gironès. Actualment està 
formada per 13 municipis de la comarca: Aiguaviva, 
Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, 
Juià, Madremanya, Sant Julià de Ramis, Medinyà, 
Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sarrià de 
Ter i Viladasens.

L’equip de la Zona Jove del Gironès s’encarrega 
d’organitzar diferents projectes i activitats per als 
joves o relacionades amb els joves. Per exemple:

• Col·laborar en la realització de Punts Lila per les 
festes majors.

• Projecte Connexions, espai de trobada amb els 
joves de l’institut on els professionals de joventut 
ofereixen eines i informació sobre temes que 
sorgeixen o sobre propostes que fa l’equip del 
centre. Dins d’aquest projecte es duen a terme 
xerrades en les tutories, sessions amb delegats 
i delegades de curs, acompanyament a joves 
que comencen a l’institut...

• Dinamització de tardes joves. En el cas 
concret de Madremanya, un cop al mes, ja que 
s’estableix en funció del nombre d’habitants per 
fer-ho de manera equitativa entre els municipis.

• Sortides. Aquest any, degut a la suspensió de 
les barraques de Girona, es va anul·lar el Bus 
Fires.

• Young Talent, concurs de joves d’entre 15 i 29 
anys amb talent (arts visuals, arts escèniques, 
arts plàstiques, música, escriptura i dansa). 

• Projectes d’assessorament i orientació a joves

• Organització de xerrades per a les famílies…

En aquest moment, però, estem en un punt de reflexió 
per trobar la manera de donar una millor cobertura 
a les necessitats dels joves de cada població. Les 
demandes, els recursos, l’aposta pel jovent que fa 
cada municipi, són molt diversos i per això estem 
mantenint reunions entre el Consell Comarcal i els 
diferents ajuntaments per poder aclarir aquests 
aspectes i cercar la manera de respondre a aquestes 
necessitats. S’està replantejant quines han de ser 
les funcions del tècnic compartit, quina ha de ser 
la seva distribució pels diferents municipis, quines 
activitats volem realitzar de manera compartida i 
quines de manera individual. 

JOVENTUT
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El nostre propòsit és seguir apostant per tenir un 
tècnic compartit que analitzi les demandes dels 
joves, que faci propostes i que dinamitzi activitats. 
Apostem perquè es facin activitats compartides com 
es fan a l’institut, sortides entre els joves dels diferents 
municipis..., però també més activitats compartides 
entre els municipis (tallers, excursions en bicicleta, 
cursos...), sense deixar de fer algunes activitats 
al poble. Considerem que el model d’una tarda al 
mes ha de canviar, ja que és difícil el compromís 
d’assistència i acaben essent molt espaiades en el 
temps, i per això proposem agrupar aquestes hores 
de tècnic compartit perquè dinamitzi dues activitats 
a l’any: el Carrer del Terror i una altra. També ens 
agradaria que el tècnic compartit potenciés l’atenció 
a joves de més edat que ja no van a l’institut en 
temes de formació, habitatge, salut, laborals...

Emprenedoria	i	joves		
–	“Emprendre	des	del	poble”

La Fundació Inov-Culture es va posar en contacte 
amb l’Ajuntament per tal d’organitzar una sessió 
d’emprenedoria i joves. Vam rebre aquesta proposta 
amb molt bons ulls i vam posar-nos en contacte amb 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Local de Celrà. Fruit d’aquesta trobada ha sorgit la 
jornada Emprendre des del poble – Del somni a la 
realitat, que és el tema del programa de dues sessions 
que la Fundación Inov-Culture de Madremanya i 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Local de Celrà organitzarà durant el primer trimestre 
de l’any 2020. La primera sessió tractarà de 
despertar els somnis d’emprenedoria i la segona 
tractarà de com poder dur-los terme en l’entorn d’un 
poble, amb els seus avantatges i inconvenients. No 
hi ha límits d’edat per poder participar en aquest 
programa. Per qüestions organitzatives es prega 
manifestar la intenció d´inscriure’s  a aquestes 
sessions enviant un correu amb el nom i telèfon de 
contacte a inovculture@gmail.com.

El	Carrer	del	Terror
Creiem que és un dels èxits d’aquest model de 
tècnic compartit i considerem que hi hem de seguir 
apostant. Aquest any, per a la Laura, la tècnica de 
joventut, aquesta va ser l’última activitat que va fer 
al nostre municipi i per això volem aprofitar aquestes 
ratlles per agrair-li el temps dedicat aquests anys a 
Madremanya i el seu jovent: moltes gràcies, Laura. 
També vàrem tenir el suport de la companyia de 
teatre Oriart, que ha ajudat els joves a escollir i 
crear-se el personatge, pensar el recorregut, pensar 
en l’attrezzo necessari, crear les diferents escenes... 
Un any més, ha estat un èxit de participació, tant 
de joves del poble acompanyats d’amics i amigues, 
com d’assistents (més d’una cinquantena). També 
cal destacar la participació de les famílies que van 
ajudar a maquillar i muntar la decoració.
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EDUCACIÓ

L’any passat es va iniciar un projecte anomenat Taller 
Obert a l’institut finançat amb un conveni de col·laboració 
per tots els ajuntaments de la zona educativa (Celrà, 
Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Medinyà-Sant Julià de 
Ramis, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Juià, 
Sant Martí Vell, Viladasens i Madremanya). El cost és 
de 12.000 euros per 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, el curs passat representava un 0,50% dels 
alumnes, que es va traduir en un cost de 60 € anuals. 
Aquest curs, Madremanya representa un 2% dels 
alumnes i el cost és de 240 € anuals. 

El Taller Obert ha estat funcionant cada dia de dimarts a 
divendres en horari d’11.30 a 14.45 h, a raó de 12 hores 
setmanals. Per cadascuna de les hores de funcionament 
hi ha assignat un professor responsable i un monitor 
especialista com a tècnic de suport. Ha atès alumnes 
d’ESO amb un perfil disruptiu i molt poc acadèmic. Els 
objectius són:

•	 Perspectiva	 col·lectiva	 i	 global. Un objectiu en 
benefici de tots els alumnes del centre consistent 
en disminuir el nombre de disrupcions importants 
que alteren el normal funcionament de les classes. 
Aquest objectiu persegueix aconseguir un clima o 
ambient a l’aula el més adequat possible per afavorir 
els processos d’ensenyament-aprenentatge.  

•	 Perspectiva	 individual.	 Un objectiu en benefici 
directe cap a aquella tipologia d’alumnes a qui els 
és molt difícil completar les sessions diàries de 
classe sense provocar disrupcions importants i que 
necessiten una metodologia molt més pràctica i/o 
centrada en habilitats de destresa manual.

El seguiment i la valoració d’aquests dos objectius s’ha 
fet des dels EDOs (Equips Docents de nivell), des de 
la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) i des de les 
funcions de cap d’estudis vinculades a l’anàlisi de la 
convivència a l’institut. Així mateix, de manera periòdica, 
s’ha anat informant del desenvolupament del projecte al 

claustre de professors i al consell escolar del centre. La 
valoració que se’n fa és: 

• S’ha constatat una clara millora pel que fa a 
la convivència dels alumnes a l’aula durant les 
últimes hores del dia. El fet que durant aquestes 
darreres hores, més feixugues i que reclamen un 
esforç addicional de concentració, els alumnes de 
Taller Obert puguin sortir de l’aula per dedicar-se a 
tasques més centrades en destreses manuals, fa que 
l’ambient de treball a l’aula sigui molt més favorable 
a l’aprenentatge. Hi ha hagut una importantíssima 
reducció del nombre d’expulsions de classe. Aquesta 
reducció ha estat especialment significativa al primer 
cicle d’ESO. 

• Al llarg del curs, s’ha atès un total de 12 alumnes 
d’ESO (un 4% de l’alumnat). La pràctica totalitat 
d’ells s’han adaptat bé o molt bé al recurs. Un 
indicador positiu el trobem en el fet que la majoria 
d’ells “reclamaven” ampliar el nombre d’hores 
d’assistència al Taller Obert. Només hem de constatar 
un cas de no-adaptació i de retorn a l’aula ordinària.  

En línia amb les constatacions anteriors, tant el claustre 
de professors com el consell escolar van avaluar 
positivament el projecte i van optar per donar-li continuïtat. 
Per aquests motius, des del nostre Ajuntament creiem 
que és important seguir donant suport a aquest taller i 
així ho hem manifestat. Actualment estem esperant que 
altres ajuntaments prenguin la seva decisió al respecte. 
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Pressupost	participatiu

Hem seguit donant continuïtat a la proposta de 
destinar el 5% del pressupost municipal a allò que 
decidissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat s’adjunta un full a cada butlletí municipal 
que es reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquin entre quatre 
opcions tancades i una d’oberta a què destinarien 
els aproximadament 15.000 € a què correspon el 5% 
del pressupost municipal. Les opcions proposades 
el 2018 van ser:

Hem seguit donant continuïtat a la proposta de 
destinar el 5% del pressupost municipal a allò que 
decidissin els habitants del municipi. Amb aquesta 
finalitat s’adjunta un full a cada butlletí municipal 
que es reparteix a totes les llars del poble al mes de 
desembre perquè les famílies indiquin entre quatre 
opcions tancades i una d’oberta a què destinarien 
els aproximadament 15.000 € a què correspon el 5% 
del pressupost municipal. Les opcions proposades 
el 2018 van ser:

• Col·locació de la numeració nova a les façanes

• Millora de camins públics

• Millores a la plaça Major i mobiliari urbà

• Activitats socioculturals

• Altres: .................................................................

En aquesta ocasió hi va haver 15 butlletes i es va 
produir un empat a cinc vots per fer millores a la 
plaça Major i per destinar a activitats socioculturals. 
Per aquest motiu, es va dividir el pressupost a parts 
iguals. En aquest últim cas, es va destinar bona part 
del pressupost a les activitats de juliol a la fresca, els 
divendres de juliol davant del CIR. Pel que fa a les 
millores de la plaça Major, ho tractarem més a fons 

en el pla estratègic de què parlem més endavant.

Seguidament van sortir les opcions de col·locació 
de numeració a les façanes i millora dels camins 
públics. En l’opció d’altres es van proposar:

• Millores en la deixalleria referents a la porta, 
llum i ordre dels contenidors 

• Referents a l’església: arreglar la barana del cor 
i millorar la porta d’entrada

• Promoure habitatge de primera residència

• Fer arribar la fibra òptica

• Posar una paperera a la parada de l’autobús

• Augmentar la il·luminació al parc infantil

• Organitzar un camp de treball

• Recuperar parets de pedra seca

• Promoure ajuts a propietaris per mantenir els 
boscos nets

• Tapar pous

• Fer franges perimetrals

• Fer un skate park

• Facilitar la recollida d’uralita

• Habilitar una sala al CIR per veure la televisió

Pensem que aquest és un exercici de participació 
ciutadana que cal mantenir, ja que és una forma 
democràtica en què els habitants poden decidir de 
forma directa a què destinar part dels impostos que 
recapta l’Ajuntament i ens proporciona idees per 
seguir millorant el municipi i la qualitat de vida dels 
seus habitants. D’entre les propostes que sorgeixin 
del pla estratègic que acabem de començar, en 
vincularem alguna d’elles al pressupost participatiu 
d’aquest any.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Pla	estratègic

Tal com vam explicar en la presentació de la candidatura, volem fer un pas més cap a aquest exercici 
democràtic i conèixer de primera mà quina és la Madremanya que volem en un futur. Fa 12 anys es va 
elaborar l’Agenda 21, que en ha servit de guia durant aquests anys per tenir en compte accions per dur a 
terme al poble. Bona part d’aquestes s’han assolit o estan en execució: cal destacar la potabilització de 
l’aigua, eixamplar la carretera Bordils-Monells, un lloc de trobada (CIR), habitatges de lloguer, cobertura de 
telefonia mòbil, transport públic a Girona...

 Ara considerem que és el moment de tornar a fer un exercici per marcar-nos nous objectius. Per aquest 
motiu, hem contractat l’empresa Neopolis, amb una llarga trajectòria en aquest àmbit, per tal que ens 
ajudi a elaborar un pla estratègic municipal. Aquest projecte pretén generar una anàlisi compartida sobre 
la situació actual del municipi i el seu entorn: “On som?”, que serveixi per reflexionar i definir quin municipi 
volem: “On ens agradaria ser?” 

Les planificacions estratègiques ens ajuden a dissenyar les línies mestres i les actuacions que ens 
permetran anar en la direcció adequada a mitjà i a llarg termini. Per fer-ho s’ha previst obrir diferents canals 
de participació ciutadana i dividir el procés d’elaboració del projecte en dues grans fases: una de diagnosi 
i una posterior de propostes.

Del pla estratègic de Madremanya n’extraurem una orientació, una guia i un espai de col·laboració que 
promogui compromisos i sinergies pel que fa al desplegament d’un full de ruta compartit per al municipi. En 
aquest sentit esperem respondre a tres preguntes clau:

• On Som? DIAGNOSI

• On voldríem ser? MISSIÓ	DEL	PLA

• Com hi arribarem?	FULL	DE	RUTA	

Fases del procés participatiu:

•  En primer lloc, es desenvoluparà una fase de diagnòstic on, a través d’un qüestionari en família i d’una 
Jornada de Participació, els veïns i veïnes que ho desitgin podran opinar sobre diferents àmbits de 
debat relacionats amb el projecte. Aquest qüestionari el trobareu dins el butlletí, amb les indicacions 
corresponents per poder-lo omplir i tornar.

•  El conjunt d’aportacions ciutadanes recollides durant la fase de diagnòstic es tindran en compte a 
l’hora de dissenyar la missió del pla, i també es debatran propostes amb la ciutadania mitjançant una 
segona Jornada de Participació.

Així doncs, no ens queda res més que animar-vos a participar perquè junts i juntes puguem fer aquest 
exercici de reflexió i decisió de com volem que sigui el nostre poble.
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Gran	Recapte	d’Aliments

Un any més Madremanya ha col·laborat amb 
el Gran Recapte d’Aliments amb les caixes 
dipositades al CIR, amb què hem aportat 
al Banc dels Aliments 39 kg d’aliments 
bàsics per aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre entorn rebin 
ajuda alimentària. Tot un nou exemple de 
col·laboració i esforç.

Al	Gironès	llegim

Aquest 2019 vam fer una crida per omplir 
els prestatges de la sala del CIR de llibres, 
contes… La resposta va ser molt positiva 
amb una gran quantitat de material en 
bon estat que vam poder organitzar per 
temàtiques (novel·la, teatre, contes, art...). 
Aquest material procedent de donacions ara 
és del poble i està a l’abast de tots nosaltres 
perquè qui vulgui pugui agafar-ne en préstec 
o anar a llegir. Per tal de facilitar l’accés a la 
sala es va acordar que qualsevol persona 
del poble empadronada podia demanar als 
responsables del bar que li obrissin la sala, 
per anar a llegir, jugar a jocs de taula, estudiar, 
fer ús de l’ordinador.

ACTIVITATS I TALLERS
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Gimnàs

Activitat organitzada a través del Consell 
Comarcal de Gironès amb en Jordi González. 
L’objectiu és fer exercici físic per mantenir el 
cos actiu a través de diferents continguts. Es 
realitza els dijous lectius fins al mes de maig 
complet de 20 a 21:30 h al CIR.

Taller	d’anglès	

Aquest any tenim un grup d’infants que realitza 
les propostes d’activitats de la Jillian Cassidy 
amb l’objectiu que 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.



39

Taller	de	musicoteràpia

Aquest any hem reprès el taller de 
musicoteràpia amb la Diana Sastre, on 
infants de 3 a 6 anys gaudeixen de la 
música i es diverteixen mentre s’afavoreix 
l’expressió, s’estimulen les facultats 
motores, es potencia la creativitat...

Altres	tallers	

S’ha provat d’oferir tallers de dansa creativa 
i de teatre per a infants, però no s’han pogut 
dur a terme perquè no hi havia el mínim de 
participants necessaris per tirar endavant 
l’activitat. 

Aquest gener es provarà de fer un grup de 
ioga per a adults, els dilluns al vespre.

Si teniu qualsevol proposta d’activitat que 
penseu que es podria fer al poble, no dubteu 
en fer-nos-ho saber.
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FESTES

Reis
La primera activitat de l’any coincideix amb la 
festa per celebrar l’arribada de S.M. 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 el Reis van arribar puntuals a 
Madremanya amb els seus globus màgics, que 
van aparcar al darrere del CIR, 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 28 d’abril passat es va dur a terme la vuitena Fira 
de Llegendes, organitzada per l’Ajuntament i amb 
la col·laboració de les associacions del municipi. 
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 relacionades amb l’imaginari col·lectiu 
del país.

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

A les 12 h i a les 17.30 h es va fer la representació 
de diferents llegendes a càrrec dels habitants de 
Madremanya tot recorrent diferents racons amb 
molt d’encant del nostre poble. 

Les llegendes representades van ser les 7 següents:

•	 Els	primers	de	la	Vall	d’Aro.

•	 El	fill	llamec

•	 L’estany	de	Millàs

•	 El	drac	de	les	Gavarres

•	 La	plaça	de	les	bruixes

•	 El	músic	i	el	llop

•	 Les	encantades	del	castell	d’Hostoles.
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Durant tot el dia vam tenir jocs infantils gegants de temàtica medieval a la plaça Major i parades d’artesans 
del municipi. Al migdia vam fer un dinar de germanor al pavelló a càrrec del CIR. A les 16 h van venir en 
David Planas i en Carles Cors i ens va oferir un cantacontes per als més menuts a la sala polivalent del CIR. 
I vam tancar la jornada amb una actuació dels Timbalers de les Gavarres. 
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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 5 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 celebrar la missa amb l’acompanyament de la coral Yes The Music, que, un 
cop acabat l’ofici, ens va 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 L’Arcada de Fares i a les 14 h ja hi 
érem tots disposats a començar el dinar de celebració del 32è Homenatge a la Gent Gran. Durant el dinar 
també vam retre homenatge a la parella més gran del municipi. 

A les 17 h havíem de fer una passejada per l’estany de Banyoles amb la Tirona, però per inclemències 
meteorològiques es va suspendre i ho vam canviar per una passejada guiada amb el trenet pel nucli antic 
de Banyoles!

Hem de dir que els dibuixos de la invitació d’enguany van ser obra dels nens del poble que aquest any 
deixaven l’escola per començar l’institut. Els donem les gràcies molt afectuosament a tots plegats.

Germandat
Aquest any la festa petita d’Homenatge a sant Roc 
es va celebrar el diumenge 6 d’octubre.

Tots junts vam poder assistir a una missa solemne 
amb l’acompanyament de la cobla La Principal de 
Cassà, que tot seguit ens va tocar 3 sardanes a la 
plaça Major.



43

Escenaris

Dins de la programació Escenaris vam poder 
disfrutar de dues representacions teatrals al 
municipi, totes dues a les escales de l’església:

El 13 d’abril la Companyia Samfaina de Colors va 
representar l’obra Cabaret Patufet. 

I l’1 de juny la companyia Cascai Teatre ens va fer 
riure d’allò més amb la representació de la seva 
obra titulada Gent de mar. 

Emergent

A l’estiu, com ja hem anat fent durant 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 6 de juliol ens vam aplegar 
tots a la plaça Major i durant unes hores vam gaudir 
dels artistes següents: Quimi Portet, Shado, Salva 
Soler, Thepetebox, Smoking Bambino i Carlo Mô & 
Mr.Di. 

Com cada any, habitants del municipi i vinguts de tota 
la província vam poder gaudir d’un festival magnífic 
en el qual ja portem unes quantes edicions i s’amplia 
cada any el nombre de pobles que en participen.

Festa	de	Millàs
El 17 de novembre, com cada any, hem celebrat la 
festa de Millàs en honor de santa Victòria i Sant Iscle.

La Cobla Jove de la Bisbal ens va acompanyar 
durant la missa solemne i posteriorment ens va 
oferir 3 sardanes, que vam poder ballar tots junts. 
Mentrestant vam poder fer un vermut tots plegats 
davant de l’església.

Fira	del	formatge	i	el	vi
El dissabte 7 de desembre passat vam tenir durant 
tot el dia el poble replet de paradetes d’artesans 
locals i petits productors de formatges i vins. A més, 
i com a novetat d’enguany, vam poder gaudir d’un 
vermut al migdia i d’un espectacle de showcooking 
a la tarda a la sala de plens de l’ajuntament amb un 
èxit rotund de públic. 

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 Yes 
The Music de la Bisbal d’Empordà, que tot seguit 
ens va oferir un petit concert de nadales tan 
adients durant aquestes dates. Aquest any també 
ens acompanyaran.

Dates	previstes	2019-2020

26/12/2019 ST. ESTEVE, missa + concert. 
Tot seguit, fer cagar tions

05/01/2020 REIS

18/04/2020 TEATRE INFANTIL  De bracet, de la 
Companyia Samfaina de Colors

19/04/2020 FIRA LLEGENDES

03/05/2020 FESTA GENT GRAN

20/06/2020 TEATRE Nou-cents, el pianista de 
l’Oceà, de la Companyia Cascai Teatre

04/07/2020 FESTIVAL EMERGENT.

04/10/2020 FESTA GERMANDAT

15/11/2020 FESTA MILLÀS
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Xerrada	informativa	per	una	mort	digna

El 25 de setembre passat la sala gran del CIR va 
ser l’escenari d’una xerrada oferta per l’associació 
sense ànim de lucre DMD-Cat i el Sr. Tew Bunnag. 
Per l’associació DMD-Cat, les ponents de la 
xerrada van ser la Cristina Vallès i l’Anna Buxaderas 
(presidenta i membre, respectivament, de la 
mencionada associació). Per la seva part, el Sr. 
Bunnag ens va fer una introducció a la seva feina 
en l’àmbit de l’acompanyament espiritual durant el 
procés de la mort.

Aquest acte s’emmarca en una de les activitats que 
sorgeixen després de la signatura de la moció de 
suport en l’àmbit municipal d’una sèrie de mesures 
per ajudar els habitants de Madremanya a afrontar 
amb la màxima dignitat possible el seu propi procés 
de mort.

La signatura d’aquest acord de ple suposa que 
l’ajuntament dona més suport administratiu per 
facilitar tràmits com la redacció del DVA i ajudarà 
a la formació específica en el tema al personal que 
més relació pugui tenir.

Pensem que és important fer xerrades d’aquest 
tipus en la mesura que observem que la nostra 
societat té la mort com un tema tabú, del qual no 
se’n parla, i que hi vivim d’esquena. 

Això provoca que moltes vegades no es tinguin en 
compte els desitjos dels pacients, no perquè no 
es vulguin tenir en compte, sinó perquè sovint no 
sabem quins són. 

La majoria de la població voldria morir a casa, amb 
les cures mínimes imprescindibles per evitar el 
sofriment sense perllongar situacions vegetatives, 
però en realitat moltes vegades morim en hospitals 
d’aguts, sotmesos a tota classe de procediments 
invasius i sense la mínima intimitat.

És aquí on comprenem la importància de deixar 
constància de quines són les nostres voluntats quan 
encara estem en condicions de manifestar-les i que 
els nostres familiars o amics més propers també les 
coneguin per poder-les fer respectar quan arribi el 
moment. Per poder-ho fer, tenim el Document de 
Voluntats Anticipades (DVA), que és un instrument 
legal dirigit a sanitaris, familiars i amics. 

Durant la xerrada oferta el 25 de setembre passat es 
va parlar a bastament sobre què hauria d’incloure 
aquest DVA i com redactar-lo, així com es va lliurar 
a tots els assistents el llibret Parlem-ne, que és una 
eina molt útil per tractar de temes amb els nostres 
essers estimats i més propers que ens ajudin a tenir 
clar quines són les nostres voluntats. Aquest llibret 
està disponible també a l’ajuntament.

Per acabar us oferim les dades on podeu contactar 
amb l’Associació Dret a Morir Dignament

Av. Portal de l’Àngel, 7 / 4 B

08002  BARCELONA

Tel. 934123203

dmdcatalunya@eutanasia.cat.

A Girona també els podeu trobar el primer dimarts 
de cada mes de 18 a 20 h a l’Hotel d’Entitats de 
La Rutlla, al carrer de la Rutlla, 20-22, o a l’adreça 
electrònica dmd.girona@gmail.com

MORT DIGNA
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Grup	de	difusió	Whatsapp

L’Ajuntament de Madremanya vol implementar un 
servei unidireccional de Whatsapp per informar a 
la ciutadania dels actes i activitats del poble i, 
alhora, comunicar avisos urgents, emergències o 
incidències. Aquest servei és totalment gratuït i 
confidencial, de manera que no es comparteix el 
número de telèfon amb cap altre usuari. Per rebre 
aquest servei de comunicacions, els usuaris han 
de seguir uns senzills passos:

1    Afegeix l’Ajuntament com a contacte a la llista 
de contactes del teu telèfon mòbil:	616	415	672

2		 Envia un Whatsapp a aquest contacte amb la 
paraula ALTA + NOM i COGNOMS

3		 Rebràs una resposta confirmant la teva alta

4	 	A partir del moment de rebre la confirmació 
d’alta, ja seràs usuari del servei i rebràs les 
comunicacions

5	 Per donar-te de baixa del servei has d’enviar 
un missatge al mateix contacte amb la paraula 
BAIXA + NOM i COGNOMS

El  servei de Whatsapp és un canal unidireccional 
i, per tant, no servirà per resoldre dubtes. Per 
contactar amb l’Ajuntament s’haurà de fer 
a través del telèfon 972 490 159, el correu 
electronic: madremanya@madremanya.cat, la 
seu electrònica de la pàgina web o presencialment 
a l’ajuntament.

Perruqueria	al	CIR

Tenim una demanda creixent de fer una 
perruqueria al poble, sobretot per gent gran 
que s’ha de desplaçar però estem segurs que 
un cop estigui oberta els joves també s’hi 
apuntaran.

Aquesta activitat ja estava contemplada a la 
sala de serveis socials del CIR, hi tenim les 
instal.lacions preparades i només falta vestir-la 
amb el mobiliari necessari, ens comprometen 
el proper any de portar-la a terme.

WiFi4EU

La primera convocatoria europea per instal.
lar wifi gratuït a zones publiques del poble no 
va donar bon resultat i ens vàrem presentar 
a la segona convocatoria, aquesta sí que 
hem sigut seleccionats en el sorteig i ens han 
concedit un ajut de 15.000€ per instal.lar el 
wifi els equipaments, a les zones verdes , a 
la parada del bus... llocs a on hi hagi més 
afluencia de gent. Aquest proper any portarem 
a terme el projecte.

PROPERES ACTUACIONS
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SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT

DADES DE VIATGERS MOVIMENT DEMOGRÀFIC
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

HORARIS DE SARFA TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS




