
MADREMANYENCS i
ADREMANYENQUES

www.madremanya.cat

d’informació municipalButlletí

Núm. 16 | DESEMBRE 2022



Butlletí d’informació municipal2022

CARTA DE L’ALCALDESSA                                                                                                                                               3
PRESSUPOST MUNICIPAL 2022                                                                                                                                        4
OBRES DIVERSES                                                                                                                                                            5
MEDI AMBIENT                                                                                                                                                               8
CIVISME                                                                                                                                                                         11
EMPRESES INFORME                                                                                                                                                      12
ENTREVISTES PRIMER SECTOR                                                                                                                                      14
ENTREVISTES TURISME                                                                                                                                                 16
ENTREVISTES BENESTAR                                                                                                                                               18
ENTREVISTES SERVEIS                                                                                                                                                   20
EMPRESES CONCLUSIONS                                                                                                                                            22
TURISME                                                                                                                                                                       24
PROMOCIÓ DE LA SALUT                                                                                                                                             26
GENT GRAN                                                                                                                                                                 27
ASSOCIACIÓ DE DONES DE MADREMANYA                                                                                                                 30
ASSOCIACIONS                                                                                                                                                            32
ACTIVITATS I FESTES                                                                                                                                                     34
JOVENTUT                                                                                                                                                                    39
EDUCACIÓ                                                                                                                                                                   40
CASAL                                                                                                                                                                          41
PARTICIPACIÓ CIUTADANA                                                                                                                                           42
TALLERS I SOLIDARITAT                                                                                                                                               44
PROPERES ACTUACIONS                                                                                                                                               45
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT / DADES DE VIATGERS / MOVIMENT DEMOGRÀFIC                               46
HORARIS DE SARFA / TELÈFONS D’INTERÈS / HORARIS                                                                                                47

Sumari
FESTA D’HOMENTATGE A LA GENT GRAN

MADREMANYA 2022



3

Benvolguts madremanyencs i madremanyenques, 

Aquest any sembla que la Covid-19 ha començat a 
donar una mica de treva i ens ha permès recuperar 
algunes de les activitats que havíem perdut i que 
ara potser ens fa la sensació que són molt llunya-
nes; però no fa tant que podem conversar cara a 
cara sense mascareta, despreocupar-nos pels can-
vis constants en les restriccions d’aforament… No 
obstant, encara ens queden d’altres situacions com 
el transport que encara no hem pogut recuperar 
els hàbits d’abans de pandèmia.

Un aspecte que no ha canviat, però és el de la incer-
tesa. Ens mantenim en un context polític complex 
amb l’esclat de conflictes bèl·lics plenes d’atrocitats 
que suposa la pèrdua de vides humanes; un context 
econòmic de puja constant de preus que obliga a 
aprendre a gestionar com mai l’economia domèsti-
ca, canvis en sistema educatiu i en la gestió de les 
restes vegetals… 

A nivell municipal hem viscut també moments de 
preocupació com veure el foc proper a l’estiu o els 
canvis meteorològics que ens fan pensar en el pitjor 
després de veure pedregades i aiguats a municipis 
propers i els primers estats d’alerta de sequera. 

Però afortunadament, no tot és negatiu, hem tor-
nat a celebrar la Festa Major sense restriccions i 
recuperat serveis que han estat un temps inactius 
com el consultori mèdic, també s’ha pogut obrir un 
servei nou com la perruqueria. Per ajudar a visibi-
litzar serveis i empreses que tenim al municipi, hem 
volgut dedicar unes pàgines a entrevistar persones 
que tenen aquestes activitats, per posar en valor 
aquesta capacitat emprenedora tenen alguns veïns 
i veïnes i promoure l’economia local i de proximitat.

Altres activitats les hem pogut tornar a realitzar, 
però encara amb un format diferent a l’habitual, 
com la Festa d’Homenatge a la Gent Gran que es 
va realitzar amb una trobada al pavelló. I n’hem 

estrenat de noves com els concerts a la fresca de 
les nits de juliol. I és que durant aquest any, hem 
treballat per afavorir el desenvolupament d’activi-
tats al poble i recolzar les activitats que proposen 
les associacions perquè creiem que aquest és un 
aspecte que ens manté units, ens ofereix oportuni-
tats per relacionar-nos, de conèixer-nos i sobretot a 
gaudir i aprendre els uns dels altres. És una mane-
ra de mantenir viu el poble, però justament també 
ens hem d’ocupar de poder-hi viure, per això hem 
finalitzat l’estudi de la demanda i proposta d’actua-
cions en matèria d’habitatge al municipi i començat 
a treballar per dur a terme una de les actuacions 
proposades com és un inventari de les possibilitats 
constructives al nucli del municipi. No ens oblidem 
de millorar la comunicació i la seguretat i per això 
seguim en converses amb diferents organismes 
per millorar el tram de carretera d’entrada al po-
ble i donar continuïtat al carril bici. Com a millores 
tenim previst poder executar l’adequació del carrer 
Sant Esteve, seguir amb les millores a l’accés de la 
minideixalleria i fer els trasllats del cementeri vell 
al nou. Disposem del Pla Estratègic de Desenvolu-
pament Local que es va aprovar a principis d’any 
que recull tot un seguit d’actuacions establertes de 
forma participativa que són la mostra d’objectius 
guia per seguir avançant i en només un any de la 
seva vigència ja hem pogut executar algunes de les 
accions contemplades. Per què creiem que com a 
ajuntament hem de tenir una mirada global, comu-
nitària i a llarg mig termini que és just el que ens 
ofereix el pla.

Us convidem a través d’aquest butlletí a disposar 
d’un resum de les actuacions realitzades durant 
l’any i de les properes i aprofitem per desitjar-vos 
unes molt bones festes, una bona entrada d’any i 
moltes alegries i bona companyia pel 2023.

L’alcaldessa 
Anna Iglesias Castelló

CARTA DE L’ALCALDESSA
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DESPESES

 • Capítol I Despeses de personal  .............................................................................................................................................................  100.263,89 €
 • Capítol II Despeses corrents en béns i serveis  ........................................................................................................................... 225.241,11 €
 • Capítol III Despeses financeres  ...................................................................................................................................................................... 3.600,00 €
 • Capítol IV Transferències corrents  .........................................................................................................................................................  24.500,00 €
 • Capítol V Fons de contingència i imprevistos  ................................................................................................................................  4.395,00 €
 • Capítol VI Inversions reals  ...............................................................................................................................................................................  103.000,00 €
 • Capítol VII Transferències de capital  ...................................................................................................................................................  100.000,00 €
 • Capítol VIII Actius financers  ................................................................................................................................................................................................ 0,00 €
 • Capítol IX Passius financers  ............................................................................................................................................................................ 23.000,00 €

 • Àrea 0 Deute públic  .........................................................................................................................................................................................  26.600,00 €
 • Àrea 1 Serveis públics bàsics  .................................................................................................................................................................... 187.119,88 €
 • Àrea 2 Protecció i promoció social  ..................................................................................................................................................... 11.500,00 €
 • Àrea 3 Producció de béns públics preferents  ..................................................................................................................... 76.500,00 €
 • Àrea 4 Actuacions econòmiques  ...................................................................................................................................................... 121.000,00 €
 • Àrea 9 Actuacions generals  .......................................................................................................................................................................  161.280,12 €

Total general de l’estat de despeses  ....................................................................................................................................  584.000,00 €
 
Total de despeses ordinàries ............................................................................................................................................................  358.000,00 €
Total de despeses d’inversions  ....................................................................................................................................................... 226.000,00 €

INGRESSOS

 • Capítol I Impostos directes  ..........................................................................................................................................................................  177.500,00 €
 • Capítol II Impostos indirectes  ........................................................................................................................................................................ 10.500,00 €
 • Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos  ................................................................................................................... 54.000,00 €
 • Capítol IV Transferències corrents  ........................................................................................................................................................  176.500,00 €
 • Capítol V Ingressos patrimonials  ............................................................................................................................................................... 21.000,00 €
 • Capítol VI Alienació d’inversions reals  ................................................................................................................................................... 61.000,00 €
 • Capítol VII Transferències de capital  ......................................................................................................................................................  83.500,00 €
 • Capítol VIII Actius financers  ................................................................................................................................................................................................ 0,00 €
 • Capítol IX Passius financers  ............................................................................................................................................................................................ 0,00 €

Total general de l’estat d’ingressos  ........................................................................................................................................  584.000,00 €

Total d’ingressos ordinaris  .................................................................................................................................................................... 439.500,00 €
Total d’ingressos d’inversions  ...........................................................................................................................................................  144.500,00 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022
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OBRES DIVERSES

CARRER SANT ESTEVE

Aquest proper any es portaran a terme les obres de mi-
llora del carrer de Sant Esteve, on s’hi renovarà la xarxa 
de sanejament i aigua potable. Són instal·lacions de més 
de quaranta anys que es faran més eficients i s’aprofitarà 
l’estesa de la xarxa del gas en tot el recorregut. Com que 
s’haurà de restituir tot el paviment des de Can Romescu 
fins a la placeta dels Portals, s’aprofitarà per fer un pavi-
ment més amable amb tot l’entorn i millorar el traçat aeri 
dels serveis d’il·luminació i telecomunicacions.

Aquesta obra ve subvencionada dins el Pla Únic d’Obres i 
Serveis 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya. En el ple 
del 26 de maig d’aquest any es va adjudicar l’obra a l’em-
presa Construcciones y Obras Públicas Dibesa, domiciliada 
a Sabadell, per un preu total de 213.020,50 €, IVA inclòs.

FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR EL QUINTAR 1

Acaben de començar les obres corresponents a la finalit-
zació de la urbanització del sector del Quintar 1. Tot i que 
a un ritme més lent a l’esperat degut a haver de treballar 
conjuntament amb l’empresa de subministrament elèc-
tric. L’obra va quedar pràcticament aturada l’any 2007, ja 
que l’Ajuntament no va voler fer la recepció de la urbanit-
zació mentre no s’arreglessin totes les mancances detec-
tades, i per aquest motiu es van haver de fer càrregues 
registrals i en execució sobre totes les finques resultants 
adjudicades a la mercantil Fusté Inversions SL.

Els serveis tècnics municipals van comprovar que el pavi-
ment dels carrers cedia en determinats punts, concreta-
ment en les cantonades i juntes; el control de qualitat que 
l’empresa havia de fer dels paviments mai va arribar. Per 
això l’Ajuntament va decidir encarregar a uns laboratoris 
d’anàlisi un estudi del paviment instal·lat, que va conclou-
re que les capes de materials que formen el paviment no 
eren uniformes, tant les graves com el formigó, i això pro-
vocava les esquerdes que hi podem veure.

També es va detectar que les caixes de subministrament 
dels serveis a les diferents parcel·les no estaven ben posa-
des; s’havien de moure perquè restessin ben col·locades, en 
les separacions entre parcel·les. A més, les lluminàries instal-
lades han presentat una degradació important i s’ha requerit 
l’empresa perquè les substitueixi per unes de noves de led.

Finalment, un altre dels temes que s’ha valorat és que les 
arrels d’alguns dels arbres plantats aixequen el paviment.

A partir de tot això, els serveis tècnics municipals van 
redactar un projecte de finalització de tota la zona 
de la urbanització, actuant en una superfície total de 
5.066,00 m2 i plantejant el següent:
- Aixecar tot el paviment i col·locar-ne un de nou.
- Moure algunes caixes d’instal·lacions que no es cor-

responen amb la distribució de les parcel·les.
- Refer la distribució dels arbres.
- Canviar totes les lluminàries.

El pressupost que assumirà l’empresa, IVA inclòs, és de 
481.440,66 €. Durant aquests anys l’Ajuntament ha actu-
at amb fermesa i s’ha exigit al promotor i propietari que 
les obres s’han d’entregar bé. Si s’hagués fet recepció de 
l’obra abans però sense reparar totes aquestes mancan-
ces, bona part d’aquests costos els hauria hagut d’assu-
mir l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament som molt conscients de la molèstia 
que ocasionarà aquesta obra als veïns i veïnes que gau-
deixen d’aquest sector, i per aquest motiu s’ha acordat 
que l’actuació s’ha d’acabar abans del 31 de març del 2023.
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TERRA DEL PAVELLÓ

El pavelló és un dels equipaments municipals del poble 
que ens permet gaudir de moltes activitats per la seva 
dimensió, perquè està a aixopluc i perquè és de fàcil ac-
cés. Al pavelló s’hi ha fet teatre, concerts, dinars popu-
lars, activitats de casal de lleure, la sortida i arribada de 
la Marxa, fires, l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags 
de l’Orient i aquest any podem dir que també la primera 
missa. És un espai de trobada per infants i joves per ju-
gar, practicar esport, anar amb patins… 

Des de finals dels anys 90 que es va construir, s’han anat 
fent intervencions per acondicionar-lo com la millora 
acústica, la lona a l’escenari, la instal·lació d’accés elec-
trònic… Aquest any li ha tocat al terra que estava mal-
mès de tant d’ús i era una demanda d’aquells que més 
l’utilitzaven. Era un aspecte que calia millorar sobretot 
per facilitar l’activitat esportiva, però coneixedors que la 
despesa era elevada, hem esperat enguany a disposar 
d’una subvenció de la Diputació de Girona per valor de 
20.000€ per a poder-lo renovar per tal que el cost no 
recaigués exclusivament en el pressupost municipal. 

S’ha polit el terra, s’han anivellat algunes zones, s’ha po-
sat color i s’han pintant les línies de joc de nou. També s’ha 
aprofitat per pintar les parets laterals de pista per ajudar a 
millorar-ne la imatge. Hem hagut d’esperar a poder-lo estre-
nar ja que hem aprofitat per canviar el lector de targetes. 
Esperem que puguem seguir gaudint d’aquest equipament 
durant molt temps i seguir-li traient el màxim de partit amb 
activitats que es puguin organitzar des de les associacions, 
l’ajuntament i com a espai informal de trobada i joc.

Recordem que és un espai de tots i totes i que cal cuidar 
l’espai i el material; així com que els menors de 18 anys 
han d’estar acompanyats d’una persona adulta.

OBRES DIVERSES
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ACCESSOS ALS EQUIPAMENTS
 
Arran d’una subvenció concedida per la Diputació de Gi-
rona, hem pogut canviar els accessos a l’equipament de 
la minideixalleria (que ens duia problemes perquè no po-
díem demanar noves targetes i en faltaven) i hem aprofi-
tat per canviar els del pavelló i preparar els del cementiri 
per tal que la mateixa targeta obri diferents equipaments 
municipals. Així doncs, ara els equipaments municipals 
van amb una targeta universal d’accés tal i com es pro-
posava en el Pla Estratègic de Desenvolupament Local 
(acció 1.1.4). A part dels nous teclats on passar la targe-
ta, l’ajuntament disposa d’un programa per gestionar els 
permisos remotament i d’un estoc de targetes.

Després dels primers dies on la posada a punt ha donat 
problemes d’accés amb errors de configuració de les tar-
getes, actualment l’empresa encarregada ha pogut revi-
sar tots els dispositius i l’accés està garantit. Recordem 
que si encara no heu passat a recollir la vostra targeta, 
podeu passar-la a recollir a l’ajuntament (1 per propietari 
d’habitatge que paga taxa d’escombraries).

Amb aquest nou sistema, també es vol garantir el bon ús 
dels equipaments i evitar accions indegudes. Sabem que 
la feina en algun equipament és molt necessària i ens 
centrarem a millorar el funcionament, seguim dia a dia 
revisant el seu ús i estudiant noves vies d’optimització.

CEMENTERI VELL

El 31 de març d’aquest any es va aprovar la caducitat de les 
concessions funeràries tipus nínxol del cementiri municipal 
vell de Madremanya. Ja abans d’aquesta data, l’Ajuntament 
va dur a terme una feina llarga i feixuga per trobar els pro-
pietaris o familiars dels nínxols que encara resten ocupats.

Actualment, doncs, els nínxols que queden són propietat 
de l’Ajuntament i aquest ja ha demanat un pressupost 
per tal d’efectuar el trasllat de les restes identificades 
-segons les dades de què es disposen- a una fossa co-
munitària al cementiri nou a fi de trobar-hi un descans 
serè. Aquestes són les primeres actuacions necessàries, 
juntament amb l’aprovació de la clausura com a cemen-
tiri, el 26 de maig passat, per acabar de fer els trasllats i 
començar a redignificar l’espai.
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MEDI AMBIENT

PROHIBICIÓ DE CREMA

Els darrers mesos el sector agrari català i la majoria dels 
ajuntaments hem expressat el malestar per la limitació 
i prohibició de la crema de restes vegetals derivada del 
compliment de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular”, aprova-
da pel Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol.

La llei espanyola demana que les restes vegetals ge-
nerades a l’entorn agrari o silvícola tinguin un reciclat-
ge biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet 
que suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran 
quantitat de combustibles fòssils i, per tant, una genera-
ció molt elevada de CO2. Per no parlar dels costos que 
generaria als pagesos, sobretot petits i persones que 
s’hi dediquen a temps parcial, el fet d’haver d’adquirir 
maquinària per fer una acció que tota la vida han fet mit-
jançant la crema manual controlada i segura.

A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa 
incrementar el perill d’incendis en aquests conreus, mol-
tes vegades envoltats de bosc. El Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta mesura 
recollida en la llei i està intentant cercar solucions jurí-
diques que permetin a la pagesia i les persones que ex-
ploten horts i activitats anàlogues continuar efectuant 
les cremes segures de les restes vegetals als mateixos 
camps de conreu.

Sembla que aquestes actuacions han donat els seus 
fruits i que ha partir de gener la normativa canviarà, 
però a data d’avui (17 de desembre) l’ajuntament encara 
no ha rebut cap notificació oficial.

ADF

Tot i que pot semblar una paradoxa, Madremanya no ha 
sigut considerat municipi d’alt risc d’incendi forestal fins 
aquest any. Des de l’Ajuntament feia anys que ho dema-
nàvem, justificant una superfície forestal de més del 70% 
del municipi i que algun poble veí ja tenia aquesta cata-
logació des del 1995.

A partir del 2023 podrem gaudir d’un considerable aug-
ment de les subvencions a l’ADF. La quantitat exacta 
encara no està confirmada, però sí que l’ADF ja ens ha 
entregat un projecte per l’any que ve per condicionar i 
netejar a banda i banda dos dels camins que tenim a les 
Gavarres:
- Pista que va de Vilers fins a la carretera dels Àngels i 

que passa per gran part del traçat de l’antic camí de 
pujar al Santuari.

- Pista que va des de la carretera dels Àngels fins al 
camí de la font Picant i que passa pel dipòsit dels bom-
bers.

També s’ha sol·licitat l’obertura d’una franja de protecció 
en el sector del dipòsit dels bombers, que està inclosa 
dintre del pla de protecció d’incendis forestals aprovat 
per la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit de les Gavar-
res. És una àrea que en cas d’un gran incendi ajudaria a 
controlar-lo.

L’ADF ens ha demanat la col·laboració per tal d’actualit-
zar i ampliar la seva base de dades de voluntaris/es, per 
aquest motiu, us demanem que qui estigui interessat/da 
ompli el full que s’ajunta al butlletí i l’entregui a l’ajunta-
ment per tal de poder-lo fer arribar a l’ADF.
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COMUNITAT ENERGÈTICA (CE)
 
El mes de març passat vàrem manifestar l’interès a la 
Diputació de Girona per la implantació d’una comunitat 
energètica local (CE) a Madremanya, demanda sorgida 
durant el procés de participació del Pla estratègic del 
municipi pels propers anys.

Aquest mes de novembre la consultoria KM0 Energy 
ens ha fet entrega de la memòria tècnica econòmica per 
a la implantació d’una comunitat energètica local a Ma-
dremanya.

L’objectiu d’una comunitat energètica és l’agrupació de 
diferents actors, en aquest cas l’Ajuntament i la ciuta-
dania, amb l’objectiu d’aconseguir un model energètic 
sostenible, posant de manera clara i transparent els 
propòsits de millora social, solidària i d’empoderament 
comunitari al davant dels interessos econòmics indivi-
duals o empresarials. 

Per realitzar l’estudi s’ha analitzat el conjunt d’edificis 
públics de Madremanya per poder determinar els ido-
nis per realitzar les instal·lacions fotovoltaiques que han 
de nodrir d’energia la CE. Un cop analitzats tots, s’ha 
determinat que la primera opció és la teulada del CIR, 
amb una superfície de 176 m2 i una cabuda de 92 mòduls 
fotovoltaics generadors de 35 kW de potència nominal. 
El cost total aproximat de tota la instal·lació incloent-hi 
legalitzacions administratives, projecte executiu, instal-
lació i materials, seria de 50.640,03 € més IVA.

La participació òptima de l’Ajuntament en la CE és aque-
lla que garanteix una bona cobertura del consum dels 
equipaments en hores solars, que minimitza els exce-
dents municipals i que permet la participació ciutadana. 
En el nostre cas tenim l’avantatge que en l’actualitat ja 
tenim 8,06 kW al CIR que afavoreix altres equipaments 
municipals, per això el 87% que produirà la nova CE ani-
ria per repartir a la ciutadania.

La modalitat que es proposa és la d’autoconsum col·lec-
tiu amb excedents acollits a compensació. Aquesta mo-
dalitat permet que l’energia que no es consumeix de 
manera instantània s’injecti a la xarxa elèctrica i l’em-
presa comercialitzadora s’obligui a comprar l’excedent i 
compensar al consumidor la diferència en cada factura 

de la llum, sense que el consumidor associat a la instal-
lació hagi de donar-se d’alta de cap activitat econòmica.

L’Ajuntament, mitjançant quotes de participació, realitza-
rà una cessió privativa de l’ús de les instal·lacions solars 
mitjançant un concurs públic regulat a través d’unes ba-
ses reguladores. Els participants adjudicataris d’aquestes 
quotes es vincularan administrativament a la instal·lació 
fotovoltaica i rebran de manera virtual un % de la produc-
ció, que es deduirà directament en la factura dels con-
sums que hagi registrat el seu comptador de consum. 

L’estimació d’estalvi econòmic anual, en el supòsit d’un 
ciutadà que s’aculli a 1 kW de potència fotovoltaica i que 
actualment tingui contractat al domicili una potència de 
4.5 kW, és d’entre 234,59 i 450,32 €/any, en funció del 
cost de l’electricitat en cada moment. D’aquest estalvi 
caldria descomptar la taxa ciutadana, que l’empresa 
que ha redactat la memòria calcula en 110,07 €/any i que 
inclou amortització, gestió i manteniment de la planta de 
producció fotovoltaica.

El termini d’execució que es preveu per a tota la implan-
tació és de 15 mesos.

Aquest estudi s’ha fet sobre la base d’una prova pilot que 
va fer la Diputació de Girona en tres pobles –Cornellà del 
Terri, la Cellera de Ter i Rupià–. En aquests moments ja 
som 10 pobles del Gironès els que hi estem interessats i 
Madremanya ja té concedida una subvenció de 32.000 € 
per portar-ho a terme.
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PUNT D’INFOENERGIA

El dia 28 de setembre de 2022, a través del Consell 
Comarcal del Gironès, es va fer una jornada d’atenció 
personalitzada al CIR, per tal d’assessorar de manera 
individual sobre temes d’energia. Es van atendre 5 uni-
tats de convivència per parlar i analitzar les factures 
elèctriques, l’optimització, l’estalvi energètic a la llar i les 
instal·lacions d’autoconsum.

Pel proper any està prevista una altra jornada; quan 
s’acosti la data ja se n’informarà pels canals habituals.

LET’S CLEAN EUROPE

El 8 de maig, veïns i veïnes del poble, grans i petits, es 
van sumar a l’acció anomenada Let’s Clean Up Europe. 
Aquesta activitat, comuna a tot Europa, pretén conscien-
ciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura. Diferents grups van recórrer 
l’entorn recollint els residus abocats il·legalment als bos-
cos i marges. Finalment, van poder recuperar forces 
amb un dinar de germanor.

Esperem continuar ampliant la participació pel pròxim 
any 2023, un cop tornem a programar aquesta activitat 
de neteja i sensibilització.

GAVARRES KM0

Una altra de les accions organitzades pel Consorci de les 
Gavarres amb la que s’ha volgut col·laborar fent-ne difu-
sió és donant a conèixer el Gavarres Km0, un espai per 
promocionar els productors locals i apropar-los a la ciu-

tadania, amb la doble vessant: donar a conèixer aquesta 
possibilitat a productors i productores que hi encaixin ja 
que és gratuït i pot promoure donar a conèixer l’activi-
tat empresarial, així com que els consumidors coneguin 
productes elaborats a prop del nostre entorn per for-
mentar el comerç de proximitat.

PORTA A PORTA

L’Ajuntament de Madremanya continua treballant per 
instaurar el sistema de recollida selectiva Porta a Porta 
(PaP) al municipi. En aquests moments s’està elaborant 
les bases sobre la concessió per a l’adjudicació de la re-
collida.

Aquest sistema pretén ampliar de forma important la 
recollida selectiva per a una millor optimització a l’hora 
del reciclatge. Amb dades de l’any 2021, l’últim any amb 
dades complertes, tenim un total de 30,83% a l’àrea ur-
bana a més del reciclatge selectiu de la minideixalleria. 
Segons el nou sistema, esperem fer créixer aquest per-
centatge fins al 85% i així reduir les deixalles de rebuig 
fins al voltant del 15%.

Aquest canvi de model ens permet acostar-nos als pa-
ràmetres definits al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC) i a l’Agenda 2030 per al desenvolupa-
ment sostenible a l’àmbit municipal.

MEDI AMBIENT
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Durant aquest any, hi ha hagut un increment de l’inci-
visme una mica preocupant. S’ha treballat per donar 
resposta a la problemàtica de gossos abandonats que 
voltaven pel poble, però darrerament ens trobem amb 
gossos amb amos coneguts que continuen fent voltes i 
les seves defecacions no estan controlades.

Cal destacar també l’increment de gats al carrer, que 
sent una espècie depredadora, perjudica greument a 
espècies com els pardals, sargantanes o papallones. 
S’han fet esforços d’esterilització i de control sanitari, 
però si n’apareixen de nous i troben aliment, probable-
ment es quedin. Per aquest motiu demanem no alimen-
tar-los al carrer.

Finalment, hi ha certes papereres que acaben sent 
abocadors d’escombraries que no pertoquen. Tenint 
diferents contenidors repartits al poble i amb una mini-
deixalleria sempre disponible, sorprèn l’actitud d’abocar 
escombraries a les papereres. Entenem que poden ser 
casos aïllats, però el seu impacte amb la vida de la resta 
és totalment insolidària.

Les limitacions de l’ajuntament i el personal que hi treba-
lla, davant tota aquesta falta de civisme acaba afectant 
el bon funcionament del poble i resultaria una despesa 
innecessària si les persones que la practiquen fessin un 
esforç com fa la resta de la ciutadania. Amb la col·labora-
ció de tothom resoldrem aquest problema puntual.

Els desperfectes que pateixen alguns equipaments o 
elements urbanístics, suposen una càrrega pel municipi 
i endarrereix poder avançar amb noves actuacions. Fem 
una crida novament per tenir cura del nostre entorn i fer 
ús dels recursos disposats per tal finalitat.

CIVISME
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EMPRESES INFORME

RADIOGRAFIA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRESARIAL A MADREMANYA

L’àrea de Promoció del Consell Comarcal del Gironès, 
a petició de l’Ajuntament de Madremanya, va redactar, 
el març passat, un informe sobre les característiques 
geogràfiques, econòmiques, històriques i socials de Ma-
dremanya i el cens empresarial. Els objectius que per-
segueix aquest projecte, fixats en aquest informe i en el 
d’altres municipis, són la detecció dels trets caracterís-
tics dels diferents termes municipals de la comarca per 
tal de radiografiar la realitat econòmica i empresarial de 
cadascun, així com la creació d’una base de dades actu-
alitzada a través d’un treball de camp i la recopilació de 
dades.

L’estudi analitza la situació actual del municipi des de di-
ferents punts de vista. Es constata la manca de grans 
xarxes i infraestructures de transport, ja que Madrema-
nya es troba relativament aïllat dels grans nuclis de po-
blació i bona part del trànsit de la zona disposa d’altres 
vies alternatives per circular-hi sense haver de passar 
per aquest municipi. La seva situació geogràfica al peu 
de les Gavarres és la causa principal.

Madremanya disposa de 14 polígons de connectivitat a 
través de la fibra òptica, però les zones de major con-
nectivitat se situen als entorns del nucli de Madremanya. 
Així i tot, els polígons més extensos de connectivitat a la 
fibra òptica del municipi se situen sobre els principals 
nuclis de població del municipi (Madremanya, Millàs i el 
disseminat Mas Ripoll). La resta dels polígons de con-
nectivitat a la fibra òptica existents se situen sobre els 
disseminats de petita extensió (com és l’exemple de Mas 
Torrent) o bé en algunes cases i habitatges aïllats del 
municipi.

Es detecten deficiències pel que fa a la certificació ener-
gètica dels edificis del poble, motivades en bona part per 
l’antiguitat de moltes edificacions.

Pel que fa a la població, es constata un creixement cons-
tant, passant dels 180 habitants del 1998 als 296 actuals, 
tendència que es manifesta tant pel que fa a homes com 
a dones. Una gran part de la seva superfície és forestal, 
cosa que comporta una baixa densitat de població de 
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21,6 habitants per quilòmetre quadrat. La mitjana d’edat 
és de 43,3 anys, xifra que tot i no ser excessivament 
elevada és característica dels municipis de l’àmbit rural, 
on el relleu generacional és més dificultós. La població 
estrangera representa un 10% del total i predomina la 
procedent del Regne Unit.

Diagnosi econòmica

Madremanya té una taxa d’ocupació de 138 persones 
(49% homes i 51% dones), segons xifres del segon trimes-
tre del 2021, amb una variació anual del 10,40% i una va-
riació quinquennal del 12,20%. La major quantitat de po-
blació ocupada se situa a la franja d’entre 45 i 54 anys, 
amb uns 48 ocupats. També hi ha 15 estrangers ocupats 
residents al municipi.

Els autònoms són 39, segons l’últim recompte fet el ter-
cer trimestre del 2020. La variació anual és del 0%, és a 
dir que es donen pocs canvis, i la variació entre el 2016 
i el 2020 és del 8,33%, una xifra que mostra també molt 
poques diferències en els últims 4 anys.

Els 39 autònoms representen un 13,17% de la població to-
tal, uns valors superiors a la mitjana comarcal, de 7,68%. 
Per sectors econòmics, el total d’autònoms ens dona: 
12,8% al sector agrícola, 2,6% al sector industrial, 12,8% 
al sector de la construcció i 71,8% al sector dels serveis. 
Madremanya, actualment disposa de 82 llocs de treball, 
de manera que esdevé el cinquè municipi amb menor 
nombre de llocs de treball de la comarca. Els llocs de 
treball en els sectors tradicionals com l’agricultura són 
molt escassos, cinc en concret, ja que no es donen grans 
extensions i els propietaris acostumen a ser autònoms 
sense treballadors assalariats. El pes del sector de la 
construcció és reduït, però acostuma a tenir força ac-

tivitat durant tot l’any. Els llocs de treball, tal com passa 
en els municipis de l’entorn, es concentren en el sector 
de serveis, on hi ha uns 68 llocs de treball amb alguns 
vinculats a l’activitat turística, que tot i no ser una xifra 
gaire elevada, acaba esdevenint el sector econòmic 
amb més volum de negoci del municipi. La taxa d’atur 
és insignificant, amb tan sols 4 persones registrades el 
gener del 2022, i amb una tendència continuada cap a 
la baixa d’aquest indicador. És un atur estacional que a 
l’estiu pràcticament desapareix.

Pel que fa al cens empresarial, en aquests moments 
estan comptabilitzades una quarantena d’empreses, de 
les quals la majoria pertanyen al sector de serveis, se-
guit del turisme. Els serveis es donen en un rang ampli 
de propostes, fet que mostra la diversió de les ocupa-
cions que han anat sortint amb les noves professions i 
especialitzacions.

Aquest cens no està tancat, i per això l’Ajuntament fa 
una crida a tots aquells que tenen alguna activitat em-
presarial, encara que sigui fora del municipi, sempre 
que hi estiguin empadronats, a donar-se a conèixer per 
poder fer una fotografia tan exacta com sigui possible 
de l’activitat empresarial a Madremanya i promoure el 
comerç de proximitat.

Aquest any, el butlletí municipal centra el seu tema prin-
cipal en l’activitat econòmica actual. Recull en 8 entrevis-
tes, fetes a diferents persones, una mostra de la diversi-
tat de les seves ocupacions.

Finalment, esteu convidats a participar en el Mapa Em-
presarial de Madremanya omplint el formulari a l’enllaç: 
https://bit.ly/MapaEmpreses
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ENTREVISTES PRIMER SECTOR

JORDI MARQUÈS
Pagès

«Vaig escollir 
fer de pagès»

Hem passat del poble de pagès al pagès del poble. És 
un supervivent?
Podem dir-ho així, ja que soc l’únic pagès que queda al 
poble. Hi ha jubilats que treballen al camp i altra gent 
que es dedica als boscos o a la llenya, però que faci 
de pagès tan sols quedo jo. Després hi ha el tema del 
bestiar, la majoria integrat en grups grans. Jo no en tinc, 
és massa lligat.

I quan vostè es retiri, què passarà amb un sector que 
havia estat fins fa pocs anys majoritari?
Vindran pagesos d’altres zones que treballaran les 
terres d’aquí. Llogaran els millors camps i la resta serà 
bardissa. Les feixes desapareixeran com a conreus, ja 
que no hi podrà entrar la maquinària. Ja veurem llavors 
com ho gestionen des de l’administració. Això ja està 
passant ara. Venen pagesos de fora que lloguen les 
terres d’aquí per treballar-les. Cada vegada en venen 
de més lluny. Són pagesos grossos que treballen amb 
maquinària gran i, per tant, tan sols els interessen els 
camps on puguin entrar amb aquestes màquines. Els 
pagesos petits no podem pas competir-hi.

Quina superfície està treballant en aquest moment?
Unes quatre-centes vessanes aproximadament, però 
una bona part són llogades.

Fa de pagès per tradició familiar?
Sí, vinc de família de pagesos. No tenia pas intenció de 
dedicar-me a fer de pagès. Jo era delineant industrial 
i quan va morir el pare vaig haver de decidir què feia, 
i vaig escollir fer de pagès. De fet, si jo no em quedava 
a casa, es perdia tot. Un cop ho deixes, ja està. Tinc un 
germà més gran, però ja tenia la vida enfocada cap a 
un altre costat. De tota manera, tampoc m’ha anat pas 
malament.

Quin procés ha seguit des que va començar?
Ara hi ha més pressió que abans. Les empreses són més 
grans i es treballa amb marges més petits. Els grans 
grups lligats al porc busquen terres desesperadament 
per llençar-hi els purins, i això ho distorsiona una mica 
tot. Ara hi ha més papers, més controls, més funcionaris 
i menys pagesos. Es planta força en funció de les 
subvencions que hi ha i, com que tot plegat exigeix molta 
paperassa, els sindicats s’han convertit en gestors. 
Jo soc de la JARC (Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya) i són ells els que m’emplenen els papers.

Sembla que el preu del cereal aquest any ha pujat 
força. Serà un bon any?
El cereal s’ha apujat per la guerra d’Ucraïna, però també 
s’han apujat el gasoil, els fertilitzants i tot el que vulguis. 
D’altra banda, ha estat un estiu molt dolent. El frescal ha 
aguantat, ha sortit petit però ha sortit. El sequer no ha 
pas aguantat. Alguns han pogut fer blat de moro perquè 
va ploure a l’abril, però la majoria han plantat gira-sol 
perquè aguanta bé el sequer. Si el fas a regadiu, dobles 
rendiments. Tot el que jo treballo és sequer.

Com és la vida a Madremanya?
Jo soc d’aquí però visc amb la meva parella a la Tallada. 
Madremanya viu del turisme i aquesta tendència anirà 
a més. Potser alguns hauran de fer visites guiades per 
ensenyar als turistes com es treballava abans a pagès.
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ANDREU 
BUSQUETS
Gestor forestal

«Costa trobar 
gent que 
sàpiga treballar 
a bosc»

La seva família es dedica a gestionar boscos?
L’empresària és la Maria Lluïsa Vidal, la meva mare, 
que és la cara executiva de l’empresa. La feina de 
gestionar boscos ja l’havia fet el meu rebesavi i l’hem 
continuat fins avui, que la faig jo.

Quantes hectàrees gestioneu?
Més de cent, amb roures, pins, alzines. Hi ha zones 
que hi ha més suro.

Aquest any el suro l’han pagat bé?
Ha anat bé i l’han apujat de preu. A Madremanya ja 
hem fet la pela i per tornar-la a fer haurem d’esperar 
quinze anys. 

Gestionar boscos és rendible?
Tot depèn del bosc. A les Gavarres és complicat, per-
què hi ha molts trencalls i pendents, i costa treure els 
arbres. En una zona més planera et pots organitzar 
i pots controlar com es regenera el bosc. Amb tot, li 
dic que veig difícil viure només del que et pugui do-
nar el bosc. En un moment com l’actual, de crisi eco-
nòmica i energètica, pot ser que la llenya es torni a 
apreciar i pugi de preu, tot depèn de la superfície i la 
qualitat de les plantes, però ens cal gent que conegui 
el territori i que sàpiga com tallar. 

A part de fer llenya, la fusta té altres utilitats, com 
per exemple per fer taulons.
Té raó. En una finca molt propera al poble vam treu-
re pins i alzines. Els pins van a part i se’ls queda un 
altre comerciant, i segons per al que els utilitzin els 
paguen d’una altra manera. En tot cas, nosaltres tre-
ballem amb un noi d’aquí, de Madremanya, i n’estem 

molt contents, perquè sap com fer la feina i ens dona 
seguretat. 

Això vol dir que costa trobar gent que vulgui 
treballar a bosc?
El que costa és trobar gent que en sàpiga. A vegades 
ha vingut gent a casa dient que es volien fer càrrec 
d’una parcel·la i hem vist que quan agafaven un xer-
rac no en tenien ni idea, que et podien desgraciar 
una alzina i fer-li perdre valor. És per això que em 
ratifico i li dic que aquest noi que gestiona els nostres 
boscos és molt entès: ja en va aprendre del seu pare, 
té molta maquinària, ho té tot molt ben estructurat i 
li rendeix el temps. 

Viu a Barcelona?
A Viladecans, però cada setmana pujo a Madrema-
nya i estic molt pendent del que passa al poble. 

Els propietaris es queixen que no hi ha suport de les 
institucions.
I tenen raó. A vegades, alguna de les institucions –
deixo al marge el Consorci de les Gavarres que sem-
pre ens han respost–, més que intentar ajudar en la 
gestió, crec que et van en contra. L’exemple més clar 
és que ara no deixin cremar; per treure els sobrants 
de la tala has d’invertir molts diners i, si a això hi su-
mes l’ACA, que et demana una sèrie de coses que no 
són factibles, et trobes que no pots treballar.

L’Ajuntament els dona suport?
Nosaltres, a Madremanya, tenim un pla de gestió de 
les finques i gairebé no he de demanar permís, no-
més comuniquem que farem això o allò. Per exemple, 
ara que hem pelat el suro, hem omplert el full, els 
hi hem enviat, i al cap de quinze dies o tres setma-
nes ens han dit que hi estan d’acord. És mes, quan 
fa dotze anys hi va haver aquella nevada tan bestial, 
l’Ajuntament s’hi va posar i va buscar ajuts, però van 
excloure Madremanya perquè van dir que no era una 
zona conflictiva perquè no s’havia cremat en no sé 
quants anys.
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ENTREVISTES TURISME

JAUME VIDAL
Hotel restaurant La Plaça

«Hi ha feina 
per a tots, i 
cadascú té el 
seu model de 
negoci»

Com és que un home de Palamós acaba aterrant a 
Madremanya?
Estava treballant a La Riera de Sant Martí Vell quan vaig 
conèixer la meva dona, que era d’aquí, i vàrem decidir 
instal·lar-nos a Madremanya. Era a mitjans dels anys 
vuitanta, i després d’això ha plogut molt. Vàrem muntar 
un restaurant a la plaça del poble que funcionava molt 
bé. Després vam entrar en tractes amb el propietari 
d’aquesta casa on ara tenim l’hotel restaurant i, després 
d’algunes anades i vingudes, em va vendre, l’any 1987, la 
planta baixa i el primer pis, i així va començar aquesta 
història. Més endavant em va vendre el segon pis i, com 
que la cosa anava bé, invertíem els diners del restaurant 
en fer habitacions. Treballàvem amb un paleta del poble, 
un noi provinent de León, que era molt bo rejuntant pe-
dra i rehabilitant cases antigues.

Va trobar facilitats per part de l’Ajuntament de 
l’època?
Jo he estat molts anys a l’Ajuntament, però quan feia 
això no hi estava i, pel que he anat comprovant, és més 
fàcil obtindre els permisos per a un de fora que per als 
del poble. Sempre m’he queixat d’això. Ho tinc claríssim.

Tothom coincideix que el turisme és actualment el 
sector més dinàmic.
No hi ha cap dubte. Entre hotels, apartaments turístics i 
cases rurals, hi ha una oferta important. Jo diria que en 
la temporada alta tripliquem la població del poble. Fins a 
començaments del mes de novembre passat hem tre-
ballat molt i els caps de setmana acostumen a ser bons. 
Tenim capacitat per a 35 persones a l’hotel i 60 al res-
taurant.

Quanta gent tenen treballant aquí?
Quatre persones de Madremanya –a part de jo–, cinc de 
la Bisbal, dos de Palafrugell i una de Girona. A l’hivern 
som unes 14 persones i a l’estiu unes 20.

I el perfil del client?
Tenim clients de tot tipus. Fa anys que treballem amb 
agències de viatges de ciclistes. Girona és una potència 
mundial en aquest sector. Som el punt de sortida o d’arri-
bada de les rutes de la Costa Brava, tant nord com sud. 
Arriben a l’aeroport, venen aquí en taxi i quan arriben ja 
tenen les bicicletes a punt i ja no han de tocar maletes 
fins al dia de marxar. Nosaltres tenim bicicletes per dei-
xar, però són de passeig. De les de rutes se n’encarrega 
una altra empresa. Ens ve gent d’arreu, des d’Austràlia i 
Nova Zelanda fins als EUA, el Canadà i el nord d’Europa. 
Ara es comença a animar el turisme de trekking. Girona, 
Púbol, la plana empordanesa..., tot és a prop, i a més és 
lloc de pas d’una GR important.

Inconvenients de treballar a Madremanya?
No som lloc de pas però ens coneixen arreu del món pel 
boca-orella. Jo mai he fet campanyes de publicitat ni tinc 
cap interès en les xarxes socials. Si vol venir una influen-
cer, que vingui, però que pagui el menjar. I de programes 
de gastronomia no en vull saber res. El principal proble-
ma que tenim aquí i a tot arreu és la burrocràcia, que ho 
complica tot.

Hi ha bona relació amb els altres establiments del 
poble?
Sí. Hi ha feina per a tots, i cadascú té el seu model de 
negoci.



17

ALBERT SOLÉ
Cap de sala de La Plaça

«És molt 
important tenir 
temps per a un 
mateix»

Volta el món i torna a Camprodon. Vostè ha aplicat 
la dita a Madremanya. Expliqui’ns quina ha estat la 
seva trajectòria.
Vaig estar molts anys treballant en el món comercial 
fins que va arribar un moment que vaig entendre que 
necessitava un canvi de rumb, dedicar menys temps al 
treball i més a mi mateix, a l’autoconeixement, la medi-
tació, o digue-li com vulguis. Crec que és molt impor-
tant tenir temps per a un mateix. Vaig passar-me al món 
de la restauració perquè em permetia alternar mesos 
de treball amb altres de descans, que era el que volia. 
Vaig estar treballant uns anys a l’Escala fins que fa poc, 
menys d’un any, vaig assabentar-me que en Jaume ne-
cessitava gent per al restaurant La Plaça. Vam parlar i 
ens vam entendre de seguida. Tot va ser molt fàcil.

I vostè va poder tornar a Madremanya, que és el 
poble on viu. Era aquest, l’objectiu?
No, aquest no era l’objectiu, però he de reconèixer que 
ha millorat molt la meva qualitat de vida. Anar a la feina 
caminant des de casa és un luxe que no tothom es pot 
permetre. De tota manera, això va ser un dels motius 
fonamentals per decidir-me a canviar de feina, tot i que 
reconec que a l’Escala no hi estava pas malament. En 
principi, els mesos més fluixos, com el gener, el febrer 
i el març, els dedicaré a les meves coses, i treballaré la 
resta de l’any. Diuen que no és més feliç qui té més sinó 
qui necessita menys.

El fet de viure i treballar a Madremanya presenta 
alguna dificultat especial per a vostè?
Tot el contrari, encaixa perfectament amb el meu pro-
jecte de vida. La calma i la tranquil·litat són essencials 
des del meu punt de vista i disposar de temps per a un 
mateix, també. Madremanya és un lloc ideal, ja que està 
a prop de tot arreu i, al mateix temps, està fora dels llocs 
més sorollosos i visitats.

Quina és exactament la seva feina?
Soc cap de sala.

La tranquil·litat que atribueix al poble també es 
manté a la feina?
El d’aquí és un ritme molt diferent del de cala Montgó, 
on vaig estar treballant molts anys. En temporada alta 
també es treballa molt, però a un ritme diferent. Allà hi 
havia temporades que era una bogeria. Jo penso que la 
majoria de la gent que ve a passar uns dies a Madrema-
nya cerca el mateix que estem comentant, la pau i tran-
quil·litat, una mena de relaxament mental per trencar 
les rutines del dia a dia en què es veuen immersos a la 
ciutat. Aquí obrim de dijous a diumenge, tot i que si hi ha 
gent a l’hotel també servim menjars.
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ENTREVISTES BENESTAR

CRISTINA 
MERAYO
Esteticista

«Estic 
enamorada del 
meu poble»

Madremanya us enamora?
[Sònia Vidó] Jo hi vinc a treballar, i el poble m’agrada. He 
de dir que vaig néixer a Celrà, on encara hi visc, i quan 
vaig perdre la feina vaig optar per agafar la perruqueria 
de Madremanya.

[Cristina Merayo] Jo vaig néixer a Madremanya i quan 
tenia vint-i-un anys vaig anar a treballar a Celrà, però 
estic enamorada del meu poble, i encara que hi va haver 
un temps que amb el meu xicot, que avui és el meu ma-
rit, vam anar a viure a la Bisbal, des de sempre he volgut 
viure a Madremanya. Tornar va ser complicat, perquè 
amb el meu home no trobàvem casa, ni per comprar ni 
per llogar. En vam haver de fer una de nova, i sort en 
vam tenir que ell és constructor.

Vostè, Sònia, diu que manté la residència a Celrà? 
[S.V.] I no es pensin, allà tenim el mateix problema de 
l’habitatge. Hi ha molta gent de Girona i Barcelona que 
han deixat la ciutat i se n’han anat al poble, i això ha pro-
vocat que hi hagi manca d’habitatges.

I la feina com va?
[S.V.] M’he fet càrrec de la perruqueria de Madremanya, 
que té el local al centre social. A part també faig estètica, 
treballo per a gent del poble, i també en ve de tota la co-
marca. Malgrat que el local només fa dos anys que està 
fet i que jo me n’he fet càrrec des de fa uns mesos i la 
perruqueria és prou coneguda, la veritat és que no em 
puc queixar.

[C.M.] Que la Sònia hagi obert la perruqueria i l’estètica 
a Madremanya no vol dir que jo hagi perdut clients a 
Celrà que hagi guanyat ella a Madremanya. Jo a Celrà 
tinc una estètica i ella a Madremanya té una perruqueria 
i una estètica, però no ens fem la competència. 

Sònia, què la va portar a Madremanya?
[S.V.] Vaig venir perquè, per circumstàncies que no ve-
nen al cas, vaig plegar d’un lloc on feia 23 anys que m’hi 
estava, em vaig fer autònoma i després vaig buscar fei-
na, però com que no me’n sortia vaig veure l’oferta de 
Madremanya i em va interessar. Al principi, quan ho vaig 
veure, vaig pensar que no me’n sortiria, però em van 
animar a provar-ho, i per ara no em puc queixar.

Els jubilats no hauran d’anar a Celrà a arreglar-se 
els cabells?
[S.V.] És evident i, a més, tinc la sort que el boca-orella 
funciona.

Vostè, Cristina, viu a Madremanya però ha decidit 
muntar una empresa a Celrà.
[C.M.] Va ser complicat, però me’n vaig sortir. Abans ja 
he dit que estava enamorada de Madremanya i, malgrat 
que treballava portant l’estètica d’una perruqueria a Gi-
rona, vaig fer mans i mànigues per establir-me a Celrà i 
així poder estar més a prop del meu poble. Eren els

SÒNIA 
VIDÓ
Perruquera i esteticista

«La veritat és 
que no em puc 
queixar»
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 temps que els dilluns tenia festa i ho aprofitava per aten-
dre la gent del poble, però vaig obrir el negoci a Celrà i 
puc dir que no em va gens malament, ja que el cinquan-
ta per cent dels clients venen de Girona perquè, d’una 
banda, troben bon aparcament, ja que tinc el centre a 
l’entrada del nucli antic, i de l’altra, no s’han de fer cues 
ni massa tràmits.

Totes dues diuen que treballen amb gent de tota la 
comarca. Això trenca el tòpic de l’aïllament?
[S.V.] És una qüestió de preus i tracte. Per exemple, aquí, 
tallar els cabells val catorze euros. 

Madremanya tirarà endavant. Com a empresàries, 
com ho veuen?
[C.M.] En el meu cas, crec que sí. En el cas de la Sònia, 
també.

[S.V.] No et pensis, de negoci n’hi ha més si muntes una 
botiga, per exemple una on puguis anar a comprar el 
pa... Em vaig fer càrrec de la perruqueria al març i per 
ara no me’n penedeixo. El local és de l’Ajuntament, em 
fan pagar un lloguer que no és gaire alt, i per ara tinc 
una bona clientela, cosa que em permet que el negoci 
vagi endavant. 

[C.M.] Com ja he dit abans, el poble és preciós i això fa 
que molta gent vulgui venir a viure-hi, però hi ha l’handi-
cap del preu de les cases, que és molt elevat. Per exem-
ple, fa poc en venien una però en demanaven dos mi-
lions d’euros, i aquest és un preu a què només poden 
arribar-hi els de Barcelona o els europeus.

De què creuen que viu el poble?
[C.M.] Essencialment del turisme, però per exemple hi 
ha altres empresaris com el meu home, que restaura 
cases a Madremanya, a Monells, a Sant Sadurní, i jo tam-
bé visc de la gent de fora del poble. 

[S.V.] Jo mai m’havia plantejat viure a Madremanya. Jo 
necessito una certa infraestructura, i per viure aquí ne-
cessites un vehicle sí o sí, i tenir alguna necessitat bàsica 
coberta; per exemple, el meu fill pot anar a l’institut a 
peu i pot tornar.

Problemes quotidians?
[C.M.] El més complicat a l’hora d’organitzar-te amb 
la mainada són les extraescolars, per exemple si han 
d’anar a anglès o al gimnàs, i també a l’hora d’anar a 
comprar, perquè la botiga que hi ha aquí és per cobrir 
les primeres necessitats o si et falta alguna cosa d’ur-
gència. A comprar hi anem a Celrà o a la Bisbal, però 
això es compensa amb la tranquil·litat. 

[S.V.] Jo no faig un horari fix. Vinc quan tinc hores dema-
nades, quan tinc clients. No m’agrada perdre el temps i 
miro de compactar-les. Aquesta feina la combino amb 
les visites a domicili, i no es pensin que només atenc gent 
gran, també faig nens, joves o persones de mitjana edat. 
Canvien els temps i jo crec que la gent s’ha acostumat a 
tallar-se el cabell a casa. 

Madremanya funciona?
[C.M.] A mi m’agrada el poble com és, no m’agradaria 
que comencessin a fer cases i cases i que es destruís 
el paratge. El més important que s’ha fet en els darrers 
anys és el centre cívic, i això ens ha permès fer poble. 
Abans hi havia dues botigues, però van tancar. Però aquí 
també es ven pa que pugen de l’agrobotiga de la Pera. A 
més, al centre s’hi menja molt bé. El meu home cada dia 
hi va a dinar, perquè jo soc fora de nou del matí a vuit de 
la tarda, i el cuiden molt bé.
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ENTREVISTES SERVEIS

JORDI PUIGTIÓ
Bioconstructor d’estu-
fes orgàniques

«El teixit social 
del poble és 
molt potent»

D’on és originari?
Vaig néixer a Hostalric i una sèrie de casualitats em van 
portar, fa més de deu anys, a instal·lar-me a Madrema-
nya, on ens trobem molt a gust.

Com va anar a parar a la feina de constructor 
d’estufes?
Soc un apassionat de la bioconstrucció i del foc i el des-
cobriment de les estufes de massa tèrmica em va per-
metre ajuntar les dues vocacions i dedicar-me a la cons-
trucció d’aquest sistema de calefacció.

Es dedica exclusivament a la construcció d’estufes?
Sí, des de fa uns anys la meva feina se centra en això. 
Com que som molt pocs els que ens hi dediquem, la feina 
surt a compte.

De què parlem quan parlem d’estufes orgàniques? 
Són unes estufes artesanals fetes amb obra, bàsica-
ment rajol refractari, argila i alguns tipus de morter, que 
acumulen la calor del foc i la van desprenent lentament 
per tot l’habitatge. El fum circula per diferents conduc-
tes escalfant l’obra, de manera que quan surt per la xe-
meneia ja ha deixat tota la seva energia calòrica. Són 
estufes adaptades a cada casa, de manera que no n’hi 
ha dues d’iguals. Es construeixen en funció de l’espai, la 
distribució de l’habitatge, els gustos del client...

Això de fer circular el fum per un conducte 
subterrani ja ho feien els romans.
Sí, i altres cultures també. Aquí, el que tenim més a prop 
seria la gloria de Castella, un sistema per aprofitar la ca-
lor que, amb molt poc combustible i fent circular el fum 
per uns conductes subterranis, aconsegueix escalfar 
una part de la casa.

Quin és el perfil del seu client?
És una persona amb una certa sensibilitat per la soste-
nibilitat, que intenta evitar la dependència que generen 
molts combustibles. És un sistema pensat per a un ha-
bitatge habitual, no serveix per a segones residències.

Li representa algun tipus d’inconvenient viure a 
Madremanya i construir estufes?
En general no, tot i que des del primer dia assumeixes 
que has d’agafar el vehicle constantment. La feina m’obli-
ga a desplaçar-me contínuament, ja que es construeix 
l’estufa a peu d’obra. Com que les connexions per carre-
tera són bones (autopista, eix...), els desplaçaments són 
relativament còmodes. He treballat per diversos llocs de 
la Península, però darrerament em centro en Girona i 
una part de Barcelona. Pel que fa a les telecomunicaci-
ons (internet), el tema ha millorat molt. Quan vàrem arri-
bar eren molt deficients i ara estan més bé.

Què és el que més li agrada de viure a Madremanya?
Jo diria que la tranquil·litat. Aquí s’hi viu molt bé. I m’agra-
daria destacar el teixit social potent que té el poble, amb 
gent molt activa que constantment està organitzant tota 
mena d’actes i dinamitzant activitats.
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STILIANA 
MITZEVA
Dissenyadora gràfica i 
il·lustradora

«Madremanya 
és un poble 
especial»

Com va ser que decidís viure a Madremanya?
Va ser un cúmul de casualitats. Vivia a Barcelona, però 
amb en Ferran teníem la intenció de viure al camp, i vam 
trobar aquesta casa. Va ser un enamorament a primera 
vista: era un espai massa ideal per poder ser real. Tot i 
que va esclatar la covid, la vam comprar i, després de 
viure mig any a Monells, de mica en mica ens l’hem fet 
nostra. Som a Madremanya des de fa dos anys. Treballo 
de dissenyadora i il·lustradora gràfica tant per a revis-
tes com per a festivals, publicacions, cartells, progra-
mes..., faig dissenys per a exposicions i encàrrecs molt 
diferents. El que és més bo és que vivint a pagès no paro 
d’aprendre coses noves. Soc freelance i, com que al po-
ble tenim una bona connexió a internet, faig teletreball i 
puc controlar els temps.

Ha d’anar a Barcelona de tant en tant?
És lògic, però cada cop em costa més. Vinc d’una cul-
tura urbana. Vaig néixer a Plovdiv (Bulgària), després 
vaig anar a estudiar Graz (Àustria) i més tard a Barce-
lona. Soc una persona que sempre he viscut a ciutat, 
però quan vaig arribar al poble em va sorprendre veure 
que estava més preparada del que semblava per adap-
tar-me a la nova situació. Madremanya és un poble es-
pecial, l’arquitectura és espectacular, les persones són 
molt amables i ens han acollit molt bé.

I per treballar aquí, quines dificultats se li presenten?
Per ara i per sort, cap. Soc conscient que estic en un 
moment en què les coses em van de cara i, encara que 
això pot canviar, puc dir que anem bé.

Teniu una filla de pocs anys. Com us organitzeu 
si, per exemple, al poble no hi ha guarderia? Això 
comporta alguna complicació?
L’única complicació és que la iaia és a Barcelona... És una 
broma! La nena va a una petita escola que es diu Corri-
ols, que és a Serra de Daró. La vam escollir perquè allà 
la ràtio és de deu nens i tres educadors. Descobreixes 
que després de ser mare has de ser pràctica, eficaç, no 
pots perdre temps, i això vol dir que has de ser molt dis-
ciplinada, perquè, si no, no tens temps de fer res.

Viure a Madremanya us agrada?
Sí, i ho dic convençuda, encara que soc conscient que 
tot depèn del moment en què estàs a la vida. I en aquest 
moment, amb en Ferran, que és professor d’economia a 
Esade, a Sant Cugat, no necessitem una activitat parti-
cularment intensa ni social. He descobert que m’agrada 
treballar en aquest entorn, lluny de les tensions, i on és 
fàcil trobar un punt d’equilibri. Jo vinc de Bulgària, on 
l’esperit de solidaritat no existeix, i d’Àustria, on tot està 
tan ordenat per l’Estat que ningú no mou ni un dit, i ar-
ribar aquí, a Madremanya, em dona molta esperança: 
he descobert que aquí la gent s’ajuda, que hi ha moltes 
ganes de reunir-se, i valoro molt que es tinguin idees 
noves. La gent s’ajuda i se sap organitzar, i per a mi això 
té molt valor.
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EMPRESES CONCLUSIONS

UN LLOC FANTÀSTIC PER VIURE I PER TREBALLAR

Les converses amb diferents representants del món 
empresarial de Madremanya permeten extreure una 
primera conclusió: el municipi ofereix una qualitat de 
vida molt alta i no presenta greus inconvenients a l’ho-
ra de desenvolupar una tasca empresarial adequada al 
lloc. Tot i que per qualsevol cosa has d’agafar el cotxe, 
les vies de comunicació són correctes, millorables però 
correctes, i la proximitat a la capital i altres centres im-
portants ho fa tot més fàcil.

D’altra banda, la millora de les comunicacions de telefo-
nia i internet –Jordi Puigtió recorda que fa una dècada 
eren un desastre– permet realitzar moltes tasques la-
borals des de casa. El teletreball juga a favor dels pobles 
petits d’àmbit rural. Jaume Vidal assegura que tenen 
clients que per uns dies decideixen desconnectar de la 
ciutat i s’instal·len a l’hotel per treballar.

Les feines tradicionals estan en declivi aquí i a molts al-
tres llocs. Andreu Busquets, fill d’una de les propietàri-
es forestals més importants de la zona, assegura que 
el bosc no és rendible i que a sobre no es troba gent 
amb ofici per treballar-hi. Jordi Marquès és un supervi-
vent, l’únic pagès del poble que continua fent de pagès 

tal com ho enteníem abans, bestiar a part, i, tot i que 
assegura que no l’hi ha pas anat malament, veu el futur 
com una distopia en què vindran empreses de fora a 
treballar les millors terres i la resta acabarà abandonat 
o a cura de l’administració, que ve a ser el mateix.

No hi ha cap dubte que actualment és el turisme el pal 
que aguanta el paller, un sector que dona feina a una 
part de la població activa de la zona, però també que la 
diversitat de les ocupacions dels autònoms ofereix un 
ampli ventall d’oficis. Madremanya es troba apartat de 
les principals rutes i dels centres més massificats. Per a 
qui la tranquil·litat és un factor a tenir en compte, el poble 
és un lloc ideal. L’Albert Solé, després de voltar món, va 
decidir tornar a Madremanya. Considera un luxe poder 
anar a la feina caminant. A banda del turisme fami liar, hi 
ha una tendència sòlida a captar cada vegada més un 
turisme especialitzat, ja sigui pels circuits ciclistes o de 
trekking i senderisme, activitats que porten a Madrema-
nya visitants de tot el planeta.

En altres activitats de serveis com la perruqueria o l’es-
tètica, les coses ja no són tan fàcils. La Sònia Vidó viu a 
Celrà, on considera que tot és més senzill que a Madre-
manya, on treballa, mentre que la Cristina Merayo fa el 
procés a la inversa: viu a Madremanya, on s’hi troba la 
mar de bé i no ho canviaria per res, però l’empresa la té 
a Celrà, on disposa d’una clientela potencial molt més 
amplia.

Pels artesans com Jordi Puigtió, la qualitat de vida que 
ofereix el poble és innegociable i els inconvenients per 
desenvolupar la seva feina són mínims, ja que en el seu 
cas treballa sempre a peu d’obra. Per a feines com la de 
la Stilliana Mitzeva, dedicada al disseny i a la il·lustració, 
Madremanya és un paradís gràcies a les xarxes de co-
municació que permeten fer el que sigui des de casa; tot 
i que de tant en tant ha de baixar a Barcelona, aquest és 
el seu lloc i s’hi sent molt ben acollida.

La tranquil·litat i la qualitat de vida són els factors que 
valoren més tots els entrevistats.
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El Mapa Empresarial de Madremanya en què està treba-
llant l’ajuntament després d’una enquesta adreçada als 
madremanyencs i madremanyenques revela una diver-
sitat d’activitat d’un total de 37 respostes als sectors: 
serveis (41%), turisme (19%) alimentació i begudes (13%), 
primer sector (11%), construcció (8%), salut i benestar 
(8%). Aquest resultat demostra la vitalitat dels ciutadans 
a un municipi que tenia una tradició agrícola ancestral. 
La diversitat ha anat de parella amb l’evolució demogrà-
fica i sociològica del nostre poble, així com la millora de 
les comunicacions tant terrestres com de telecomuni-
cacions de què disposem. És cert que la majoria de les 
activitats utilitzen més o menys l’opció de la digitalitza-
ció amb accés a internet via la fibra òptica. Les 37 acti-
vitats censades en 6 sectors hauran d’adoptar encara 
més aquesta digitalització per consolidar o diversificar 
aquestes activitats existents que s’hauran d’adaptar a 
l’evolució de la nostra societat. 

D’altra banda, noves activitats poden sorgir relaciona-
des amb la digitalització promoguda pel col·lectiu més 
jove que emergeix en aquest poble. El sistema educatiu 
que segueixen i l’adaptació instintiva a les tècniques de 
digitalització permet aplicar-les a nous sectors. El repte 
és trobar nínxols d’activitats a partir d’una reflexió cre-
ativa. Aquest procés de creativitat es va proposar con-

juntament amb l’Àrea de Promoció econòmica de Celrà, 
l’Ajuntament de Madremanya i la Fundació Inov-Culture, 
que van proposar un programa en línia titulat “Empren-
dre des d’un poble — Del somni a la realitat”. Amb el temps 
transcorregut la digitalització ha anat guanyant terreny 
i adeptes. Activitats al voltant del concepte ja molt esta-
blert d’influencer encaixa perfectament amb les carac-
terístiques de les noves generacions i de l’entorn propici 
a la creativitat del nostre poble. Per facilitar aquest pro-
cés de creativitat i ajudar a concretar alguna d’aquestes 
noves activitats, la Fundació Inov-Culture posa a la dis-
posició l’espai Creativitat de la seu amb la possibilitat de 
contactar amb la xarxa d’experts fruit de l’experiència 
de dècades a algunes escoles de negoci més prestigio-
ses del nostre i altre país. 

La primera etapa és mantenir una reunió de contacte, a 
la seu de Sant Esteve 9 i construir un full de ruta a partir 
de les idees expressades i validades. 

Només cal enviar un correu electrònic a 
inovculture@gmail.com.

Animeu-vos.

Josep Maria Álvarez de Lara

CREATIVITAT I MAPA EMPRESARIAL
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VISITES GUIADES I PLAFÓ A L’ESGLÉSIA

Des de l’àrea de Turisme s’ha seguit impulsant les visi-
tes guiades de Gironès, Terra de Passeig, que ajuden a 
conèixer el municipi als visitants, però on els habitants 
que ho desitgin també poden gaudir de l’explicació de 
la història del poble i visitar l’església. Ja que aquesta 
roman molts dies a l’any tancada ara que ja no s’hi cele-
bren misses de forma habitual, vam pensar en la col·lo-
cació d’un plafó explicant una mica la seva història i al-
gunes dades d’interès, per fer-ho hem cercat informació 
ja escrita sobre aquesta juntament amb informació oral 
que havia recopilat la Maria Puig amb entrevistes realit-
zades a persones grans del poble i el resultat ha estat 
aquest escrit que publicarem a la pàgina web munici-
pal i que hem facilitat a la dissenyadora gràfica del plafó 
perquè ens faci una proposta de resum acompanyat de 
fotografies realitzades per Marina Saenz de Pablo.

L’església de Madremanya està dedicada a Sant Esteve, 
que era venerat especialment contra les pedregades i, 
per tant, gaudia d’una gran devoció als pobles agrícoles 
com el nostre. Tot i l’antiguitat de l’edifici, encara ara és 
un element plenament simbòlic en la imatge i la vida del 
poble. 

Arquitectura
L’església de Sant Esteve se situa sobre un petit turó que 
la fa ben visible des de diferents punts. Quan ens acostem 
al poble, la seva silueta apareix sempre presidint amb 
contundència el nucli de Madremanya.
Les primeres notícies documentals de l’edifici són de l’any 
994, però les obres de construcció del temple actual van 
començar pels volts de l’any 1300. L’església és d’estil 
romànic tardà i consta d’una sola nau molt ampla capçada 
per un absis semicircular. La volta central de canó es 
recolza en els murs laterals per arcs de mig punt. Als 
costats de la nau, hi ha dues capelles laterals de volta 
apuntada dedicades a Santa Maria i a Sant Miquel. Una de 
les capelles està presidida per la imatge de Sant Esteve 
i de Sant Roc (patró, aquest últim, de la Germandat de 
Madremanya) i l’altra conté el sagrari i la imatge de la 
Verge Puríssima.
Des de la seva construcció, l’església ha anat essent 
modificada i ampliada. Així, per exemple, l’altar de Santa 

Maria va ser construït el 1340 a decisió d’una assemblea 
formada pels caps de família del poble i va tenir un cost de 
dotze lliures anuals. L’any 1585 es van refer els altars i es 
va canviar de lloc la pica baptismal. El cor va ser construït 
a la primera meitat del segle XVI. S’hi accedeix per una 
escala de cargol i està aguantat amb uns arcs ogivals que 
presenten una clau de volta amb la imatge de Sant Esteve. 
Al segle XVIII, en un lateral, s’hi afegí encara la sagristia.
La façana és senzilla i gairebé no presenta cap obertura, 
ja que l’església també estava pensada per ser un lloc de 
refugi i protecció en determinats moments històrics. En 
destaca la porta rectangular, amb timpà i un arc apuntat, 
una finestra estreta d’arc rebaixat i, més amunt, sota el 
campanar, un matacà transformat més tard en rellotge.
Dalt de tot, destaca el campanar de l’església, construït 
amb carreus tallats de forma quadrada, amb dos arcs a 
cada cara i coronat per merlets decoratius. La teulada és 
piramidal i de rajol vist. Sobre l’absis, també hi destaca una 
torre més petita que el campanar, amb sostre piramidal, 
planta quadrada i una petita finestra a cada banda. És el 
comunidor, des del qual es beneïa el terme i es comunia o 
es conjurava el mal temps.

Campanes
Les campanes han estat sempre un instrument de 
comunicació. Toquen a missa, a bateig, a festa major, 
a mort… Serveixen d’alerta en cas d’incendi i fins i tot 
avisaven de l’arribada del peixater.
El 1715 es van col·locar dues de les campanes actuals, 
les més grans, d’aproximadament 720kg i 650kg. Les 
cròniques recullen que tenien una gran ressonància, que 
eren fermes i sonores i que el seu dringar se sentia des de 
La Bisbal. Les altres dues, d’aproximadament 150kg i 70kg, 
es van col·locar el 1963. Cada una duu una inscripció amb 
el nom del rector, el fonedor i el nom de la campana. Una 
de les últimes que es va col·locar és Santa Maria, i porta el 

TURISME
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nom del rector, Miquel Planella (últim mossèn que va viure 
a la rectoria del poble) i dels membres de la germandat de 
Sant Roc: Narcís Puig i Narcís Cros..
Aquest darrer, conegut com a Siset Cros, va ser l’últim 
campaner del poble, ajudat els últims anys per Lluís Viñas. 
El 2013 les campanes es van automatizar perquè toquessin 
les hores i sis anuncis diferents: missa, peix, difunts, festa 
petita, festa gran i bateig.

Apunts històrics
El 1337 es va decidir reparar l’església i restaurar-la, però 
catorze veïns de Millàs es negaren a col·laborar perquè 
havien estat excomunicats. Finalment, hi van col·laborar 
per obtenir l’absolució.
El 1346, el bisbe hagué d’intervenir perquè es va assabentar 
que la majoria de veïns anaven a la missa matinal. Així, 
assistien a una missa més curta però no a la missa major, 
amb la qual cosa no escoltaven ni els sermons ni els 
mandats.
Els voltants de les esglésies sempre havien funcionat com 
a cementiri. De fet, a Madremanya, la zona del davant de la 
porta de l’església es diu encara el cementiret. Hi ha dues 
tombes visibles: una en el paviment, de la família Teixidor 
Vert, i una altra adossada a la façana amb l’escut d’armes 
dels Millàs pràcticament il·legible. També n’hi ha d’altres 
d’interiors, al llarg del passadís central.
L’església, amb la seva planta semifortificada, funcionava 
com a lloc de protecció i refugi en moments de perill. A 
la part superior de l’absis s’hi conserva un forn de pa, 
que assegurava la possibilitat d’aliment durant aquests 
moments difícils.
Antigament, es venerava la Verge de Madremanya, una 
talla policroma de principis del segle XIV que actualment 
es conserva al Museu d’Art de Girona.
L’any 1936, al començament de la Guerra Civil, es van 
cremar imatges, ornaments, mobiliari i retaules (entre ells, 
el de Sant Miquel, obra del segle XVIII). Tot i així, es va poder 
impedir que s’emportessin les campanes més grans. En 
aquell temps, les campanes es fonien per convertir-les 
en armament i projectils. L’alcalde del poble va tenir la 
pensada de connectar les campanes més grans al rellotge, 
nou de feia poc. Així, quan els assaltants van preguntar 
per les campanes, es va poder posar com a excusa que 
no podien pas deixar al poble sense res que marqués les 
hores i assenyalés avisos i perills. Finalment, només es van 
endur les dues campanes petites.

Els primers bancs van ser pagats per les famílies benestants 
de poble i lluïen el seu nom al respatller. Després, els bancs 
van ser substituïts pels del Santuari dels Àngels quan van 
fer canvi de mobiliari.
Fins no fa gaire, una coral formada per persones del poble 
era qui cantava la missa, un grup de dones netejava, 
endreçava i portava flors a l’església i alguns infants feien 
d’escolans durant les misses.

Mitologia
Madremanya prové del llatí “Matrem Magnam” en la seva 
significació deífica pagana, aplicada a la deessa Cibeles. 
Segons el filòleg alemany P. Aebischer, Cibeles és la 
personificació frígia dl culte a la fertilitat de la terra. Es creu 
que en el turó on s’emplaça l’església, hi havia hagut un 
temple dedicat a aquesta divinitat, patrona de la fertilitat i 
protectora de les terres.

Missa
Actualment, se celebra missa només en ocasions 
especials com la Festa Major, la Festa de la Germandat de 
Sant Roc i la Festa d’Homenatge a la Gent Gran. També 
s’hi fan celebracions com batejos, comunions, casaments i 
enterraments. Així mateix, s’hi celebra una missa anglicana.

ART & GAVARRES   
Enguany Madremanya ha estat un dels punts de 
la ruta d’Art & Gavarres. Festival organitzat pel 
Consorci de les Gavarres, que parteix de la idea que 
l’art pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a 
canviar la nostra mirada sobre el paisatge. L’objectiu 
és relacionar art i natura per donar a conèixer 
aquest espai natural protegit i posar-lo en valor. En 
aquesta cinquena edició, Madremanya n’ha format 
part amb dues obres i una performance a càrrec 
d’una veïna del poble Denys Blacker a la Plaça de les 
bruixes a camí de l’obra instal·lada a la Creu de Millàs 
que portava per nom “Camins de l’oblit i el record” i 
ens parlava sobre els antics camins físics –perduts 
o resignificats– i trajectòries dels camins vitals i la 
bandera instal·lada al transformador i uns metres 
més enllà del camí, titulada “La condició humana”, 
que era una obra que convidava a pensar en la 
complexitat de la representació i l’ús de la imatge en 
la nostra relació amb el món.
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PLANTES SILVESTRES

En l’elaboració del pla Local estratègic es va parlar de 
promoure les relacions socials, organitzar més activitats 
culturals o socials per les persones del poble, promou-
re l’organització de tallers i activitats encaminades 
a donar a conèixer l’entorn local… per això aquest 
any s’han plantejat un seguit d’activitats relacionades al 
coneixement de la vegetació local relacionada amb les 
propietats de les plantes a través de l’Associació Milfu-
lles. S’han fet un total de quatre activitats:

- Patés batuts i condiments amb plantes silvestres: vol-
ta de reconeixement pels entorns del poble amb l’objec-
tiu d’identificar les plantes silvestres que creixen als marges 
dels camins, per elaborar de tornada un batut depuratiu i 
un assortit de patés amb productes de temporada.

- Seguim la pista de les plantes silvestres, passejada 
pels carrers, marges i camps per conèixer les propietats 
de plantes que tenim ben a prop i que a vegades consi-
derem “males herbes”, però tenen grans propietats com 
el blet, la borratja, la pastanaga borda…

- Taller de cuina silvestre, sortida per recol·lectar allò que 
després ens menjarem per dinar per elaborar un primer, 
segon plat i postres.

- Explorem el món silvestre amb tots els sentits, taller 
inclós dins la programació del casal d’estiu de Madre-
manya on els i les participants van descobrir allò que les 
plantes silvestres ens poden aportar creant el seu her-
bari per conèixer els seus noms, propietats i usos per 
finalment, elaborar uns refrescos amb plantes com la 
tarongina, el fonoll o la dent de lleó.

Gran part d’aquestes activitats s’han subvencionat a través 
del Programa ‘Pm07’ de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut de Dipsalut. Programa 
que es tornarà a demanar per l’any següent i que proba-
blement iniciarà amb una breu formació en empelts ja que 
va ser una de les propostes realitzades en el transcurs de 
les activitats d’aquest 2022 així com altres activitats que es 
relacionin la salut amb el coneixement de l’entorn. Si hi ha 
demanda, es podrà tornar a sol·licitar també la dinamització 
del parc de salut com s’havia fet temps enrere.

PROMOCIÓ DE LA SALUT
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GENT GRAN

Aquest any 2022, superada la pandèmia, l’Associació de 
Gent Gran de Madremanya hem pogut recuperar i orga-
nitzar aquells actes que tant ens agraden i en els quals 
ens trobem tanta gent del poble.

Al mes de març vàrem tenir una xerrada, inèdita i ori-
ginal, en què unes dones de Madremanya, diguem que 
grans (però no tan grans), que s’anomenaven QUATRE 
APÒSTOLS MÉS UNA, contant-nos les seves vivències 
d’infantesa i adolescència –per si no fos prou interessant 
passar-les en aquella època en un poble sense els ser-
veis bàsics de llum i aigua corrent, etcètera–, recorda-
ven amb gran alegria i germanor les aventures i petites 
maleses que donen la felicitat a les nenes i nens d’un 
poble com el nostre, tan ben contats que vàrem gaudir 
moltíssim. Ah!, les ponents eren: Inès Soteras, M. Teresa 
Viñas, M. Engràcia Teixidor, M. Àngels Camó i M. Àngels 
Mascarós, mantenint aquesta memòria històrica i viva. 
Varen ser molt aplaudides.

La Trobada de Puntaires, que es va celebrar el 2 d’octu-
bre, també va sortir rodona. Es van convocar «artistes 
del boixet» i es va omplir de virtuoses d’aquestes fili-
granes, precioses i admirades per tothom. En coincidir 
amb la Festa de la Germandat que convoca anualment 
l’Ajuntament, també es van ballar sardanes amb cobla i 
es va organitzar una gran rifa amb moltes coses boni-
ques, preparades per les persones més treballadores de 
la nostra associació.

També a inicis de novembre, i seguint la tradició, s’orga-
nitza una gran castanyada, que com cada any destina 
els beneficis a La Marató de TV3, amb gran èxit de parti-
cipants i castanyes i alegria per a petits i grans.

L’11 d’octubre ens va deixar per sempre en Miquel Mar-
quès, que va ser secretari de la nostra associació durant 
molts anys. Trobarem a faltar la seva presència, el bon 
fer i la saviesa que ens va transmetre. Descansi en pau.

Cal dir que el nostre grup també col·labora amb les al-
tres associacions del poble, la de Dones, les de Festes i 
Marxa, l’Ajuntament, i ens ajudem tots, perquè som un 
poble petit però UNA GRAN FAMÍLIA!

Associació de Gent Gran
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FOTOGRAFIES

Una altra de les activitats que està duent a terme l’Asso-
ciació de Gent Gran de Madremanya, és fer un recull de 
fotografies antigues del poble, que la gent els facilita per 
tal de fer-ne còpies per així disposar d’un arxiu de foto-
grafies antigues i poder-ne fer una tria per muntar una 
exposició al passadís del CIR. Des d’aquí, aprofitem no-
vament per donar les gràcies a totes les associacions i 
a persones, que contribueixen organitzant, col·laborant 
i participant de les activitats perquè sense vosaltres les 
activitats no serien possibles.

XERRADES

Vam estrenar l’any amb una trobada amb CIR amb la Car-
me Bosch que ens va venir a explicar, què és el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Gironès, un òrgan de partici-
pació i consulta de tots els usuaris i entitats de serveis soci-
als que treballen en l’àmbit de la gent gran, adscrit al Con-

sell Comarcal i ens va convidar a traslladar-li demandes 
que tenen les persones grans per tal de poder-les posar de 
manifest juntament amb d’altres de semblants que puguin 
tenir les persones grans d’altres pobles i de participar en 
les reunions d’aquest consell. Dos representants de l’Asso-
ciació de Gent Gran de Madremanya, han assistit a aques-
tes trobades on s’han tractat temes com la dificultats per 
accedir a la tecnologia, les limitacions del transport públic… 
i han participat també en un projecte sobre les necessitats 
de quan l’autonomia es veu reduïda i les opcions de crear 
projectes supramunicipals que hi donin resposta.

Amb l’objectiu de contribuir a donar resposta a alguna 
d’aquestes necessitats, a través del Consell Comarcal 
del Gironès s’han programa xerrades per aprendre a fer 
funcionar millors els mòbils i a ser més autònoms digital-
ment perquè la societat cada vegada es torna cada vega-
da més tecnològica. Volem afavorir aquest apropament i 
seguir tenint present a les persones grans.

També es va organitzar una xerrada al CIR amb col·labo-
ració amb el Col·legi de Farmacèutics de Girona sobre el 
bon ús dels medicaments, tema que des de Sanitat es va 
considerar que podia ser d’interès.

A vegades sembla que hagi passat molt de temps, però re-
cordem que tot just el mes de maig, després de millores 
en la situació de pandèmia, de converses amb Sanitat i de 
voluntat dels serveis mèdics, es va poder tornar a obrir el 
consultori mèdic a Madremanya.

HOMENATGE A LA GENT GRAN

Aquest any estem molt contents/es de haver pogut tor-
nar a celebrar presencialment la Festa d’Homentatge a la 
Gent Gran, un dia de reconeixement a les persones grans 
del poble que té com a objectiu retrobar-nos i recordar 
tot allò que les persones grans aporten, així com trans-
metre’ls la nostra estima i agraïment. Veníem de dos anys 
d’haver de felicitar les persones de més de 65 anys des 
de la distància fent-los entrega de la felicitació i l’obsequi, 
però sense poder-nos reunir. Aquest 2022 ens hem pogut 
tornar a retrobar presencialment, tot i que encara amb 
precaucions i atents a les normatives del moment. Aquest 
fet que ens va portar a ser previsors i fer la missa al pave-
lló per garantir ventilació i distància, procurar que tothom 

GENT GRAN
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es sentís còmode i segur i facilitar poder mantenir les ac-
cions previstes si la normativa es tornava més estricta. 
Vam comptar amb la col·laboració de persones voluntà-
ries que amb creativitat, il·lusió i energia, van aconseguir 
fer del pavelló un lloc més acollidor i bonic, per dur a ter-
me la celebració de la missa. Vam poder tornar a fer les 
fotografies, repartir les roses, els clavells i els obsequis, 
donar la benvinguda a aquells/es que ja han complert els 
65 anys i felicitar a l’home i la dona més grans del po-
ble, però sobretot vam poder fer allò que tan trobàvem 
a faltar: retrobar-nos, veure’ns, parlar, gaudir de la com-
panyia… És cert que no vam poder fer el dinar amb ho-
menatjats i famílies amb el que estàvem acostumats/des, 
però el pica-pica servit pel CIR davant del pavelló, també 
arreglat per l’ocasió, i acomodats amb taules i cadires ens 
va servir per poder fer un bon tancament de festa i amb 
seguretat per cuidar aquells que estimem.

Recordant les mateixes paraules pronunciades per l’al-
caldessa durant l’homentage, creiem que “les persones 
grans, sou les branques d’un arbre que s’han anat fent 
llargues i gruixudes amb totes les experiències viscudes, 
que algunes han ramificat amb fills, nets i fins i tot bes-
néts. Però encara que no sigui així, són branques con-
nectades totes entre elles i unides a un fort tronc que és 
Madremanya. Sou aquelles branques que heu suportat 
les inclemències del temps i que heu anat obrint camí als 
que venim darrera, que ens heu ensenyat amb el vostre 
exemple, que ens heu transmès allò que sabeu… Però 
penseu que tenim molt encara per aprendre i teniu molt 
a donar i esperem que també a rebre per part nostra.

No obstant, no podem oblidar que hi ha branques d’aquest 
arbre que ja han caigut (algunes fins i tot abans de temps), 
així com aquelles que per motius de salut avui no ens po-
den acompanyar. Cada branca perduda deixa una ferida a 
causa de l’estima i la unió que ens tenim. Això també fa que 
sigui difícil recordar anècdotes o llocs del poble sense rela-
cionar-los amb moments viscuts amb diferents persones.

No obstant, crec que tenim la sort de viure en un poble 
on és difícil sentir-se sol perquè ens coneixem pràctica-
ment tots i totes, estem al dia dels fets més rellevants de 
cadascú, sabem que tenim persones al costat amb qui 
ens podem recolzar… A vegades hi ha persones que es 
sorprenen de passejar per Madremanya i no creuar-se 

gairebé amb ningú i es pregunten com podem viure en un 
poble tan petit en el que no veus mai ningú. El que desco-
neixen és que tot i que a vegades passegis i no trobis gaire 
gent, d’una manera o altra formem tots part d’aquest gran 
arbre i estem presents en la vida dels altres.

I és que sentir-se acompanyat no està relacionat amb la 
quantitat de persones amb qui et veus, ni de la quantitat 
de temps que comparteixes junts, sinó amb la quanti-
tat de persones amb qui estàs connectat i amb la qua-
litat d’aquestes relacions. Segurament, tampoc veuen 
les trobades a les places, les caminades amb grup, les 
converses esporàdiques de carrer que s’allarguen una 
bona estona, les diferents activitats que es fan al poble…

Probablement, tampoc veuen el dia d’avui: aquesta festa 
que molts vivim com a una de les festes més senyalades; 
perquè és l’homenatge a les persones grans de Madre-
manya i és un dia per agrair-vos tot el que heu fet, feu i 
seguireu fent.”
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MURAL
12 de març 2022. Inauguració Mural.

El dia 8 de maç es commemora el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. És una jornada de reflexió i 
reivindicació per a la igualtat de drets i d’oportunitats 
eliminant les diferents formes de subordinació. 

En un tall del manifest de l’Associació Catalana de Muni-
cipis d’enguany s’assenyala que :

Les dones formen part de la societat, part activa, princi-
pal i bàsica pel desenvolupament harmònic del futur. Per 
poder avançar, com a comunitat, s’ha de tenir en compte 
a totes les persones, indistintament del sexe, gènere, iden-
titat o orientació que tinguin. Per això, es torna a reclamar  
aquesta necessitat imperiosa de què els governants reac-
cionin per poder aconseguir una societat justa i igualitària. 

Considerem que també és una jornada de reconeixe-
ment i per això, aquest any 2022, l’Associació de Dones 
de Madremanya el va dedicar a fer ressò a Grans Dones 
que ens han precedit en camps ben diversos i que en el 
seu dia a dia s’han enfrontat a una societat carregada de 
prejudicis i desigualtats, buscant les mateixes oportuni-
tats que la resta de ciutadans: 

- Algunes generoses, que d’una manera humil, invisi-
ble, i sense reconeixement social, han treballat i tingut 
cura del seu entorn,

- Algunes creadores, que amb les seves mans han tre-
ballat la terra o han transformat materials,

- Altres que s’han desenvolupat en camps com la músi-
ca, la ciència, la literatura, els esports ... I a tantes altres 
que podríem seguir enumerant.

A Madremanya, el nostre poble, també volem admirar a 
Dones fortes, sàvies, alegres, extraordinàries que sense 
queixar-se, rendir-se ni doblegar-se han superat les ad-
versitats i han esdevingut exemples per totes nosaltres. 
Sovint Dones anònimes que amb la seva fortalesa i ca-
ràcter han portat calidesa a les seves llars, transmetent 
grans valors.

Després de l’actuació en la paret del pavelló el passat 
dia 25 de novembre on es van poder deixar escrits sen-
timent, reivindicacions, desitjos...ara amb la segona part, 
aquelles paraules quedaran per sempre sota el mural 
deixant testimoni del nostre desig per poder viure en un 
món lliure i sense por. 

El mural encarregat i dut a terme per la madremanyen-
ca Marta Puig Parnau porta per títol: Som elles, som 
nosaltres i som aquí.

ASSOCIACIÓ DE DONES DE MADREMANYA
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SORTIDA A BARCELONA
El 15 de maig de 2022 varen poder tornar a fer “Sortida de 
Dones”.

Aquesta vegada l’indret triat va ser fer una visita guia-
da al conjunt modernista de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona, reconegut Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO l’any 1997.

Construït entre 1902 i 1930. El conjunt es va projectar en 
un espai que equival a nou illes de l’Eixample. El terreny 
seleccionat acomplia aspectes sanitaris com ara la «ubi-
cació al peu de la muntanya en una zona allunyada de 
la ciutat i amb vistes al mar». Tenien en compte mesures 
de higiene, llum, espais oberts, assolellats, amb exterior 
enjardinat... 

Les explicacions del guia ens va fer adonar dels elabo-
rats detalls de ceràmica, mosaics, vitralls, escultures... 
que adornen cada racó. 

Mentres passejàvem pels passadissos dels diferents 
pavellons que estan interconnectats per galeries sub-
terrànies ens varen transportar a una altra època amb 
unes necessitats sanitàries i recursos molt diferents als 
actuals.

Varen sonar els noms de Lluís Domènech i Montaner, 
l’arquitecte que va iniciar les obres, Pau Gil i Serra , ban-
quer i mecenes que va donar part de la seva fortuna a 
la construcció d’un hospital a Barcelona amb el nom de 
Sant Pau i dedicat a assistir als pobres.

Després de la visita, una passejada cap a l’entorn de la 
Sagrada família ens va dur al restaurant a fer un dinar 
tota la colla, riure, escoltar una poesia...

Ben lligat l’autocar de tornada, i cap a casa a assimilar 
els bonics edificis, explicacions i companyia viscuda.

TALLER DE MANDALES DE LLANA
Desembre 2021.

Mentre s’anaven relaxant les mesures imposades pel 
confinament i s’acostaven les festes Nadalenques, dies 
de retrobaments, àpats, petons i abraçades, des de 
l’Associació de Dones es tornava a emprendre el bonic 
costum de fer un taller creatiu per decorar casa nostra.

Aquest desembre passat, el taller va ser de mandales 
tèxtils de la mà de de Benedicte Jouas.

Amb les seves instruccions la infinitat de fils de colors 
que ens va portar, anaven entrellaçant-se en curioses i 
interessants formes geomètriques que ens sorprenien 
i engrescaven.

Va ser una activitat ben entretinguda i lluïda que ens va 
permetre passar juntes la tarda mentre ens explicava 
les diferents variacions depenent de les cultures. Moltes 
gràcies Bene.
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GOTS LILA

De la mateixa manera que l’any passat, s’ha explicat a l’As-
sociació de Dones el finançament rebut per part del Ministe-
rio de Igualdad que atorga anualment a través de la subven-
ció de Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Com 
que aquesta partida l’hem vist incrementada com a muni-
cipi des de l’ajuntament, es va decidir dissenyar uns gots 
reutilitzables amb un missatge contra la violència de gènere 
per ser utilitzats durant la Festa Major (ja que era una com-
pra que es necessitava per fer la festa més sostenible) i es 
va creure que era una acció més per visibilitzar i difondre 
un missatge de sensibilització contra la violència masclista. 
Aquests gots han passat a formar part del material de la Co-
missió de Festes perquè els pugui utilitzar durant els actes 
que organitzi i com a forma de col·laboració més amb les 
associacions del poble.

Es va informar a l’Associació de Dones de la quantitat res-
tant de la subvenció perquè decidissin quines accions dur 
a terme per a través d’actuacions que afavoreixin trencar 
amb el silenci entorn de les violències masclistes, donar a 
conèixer diferents tipus de violències de gènere, sensibilit-
zar a la població d’aquesta problemàtica, dur a terme acci-
ons basades en la igualtat i el respecte, difondre informació 
sobre la detecció, problemàtica o recursos…

La primera de les actuacions escollides per l’associació, ha 
estat realitzar un teatre titulat “L’equilibri és cosa de dos” de 
la companyia La Nave Va. La mateixa obra incorpora espais 
de debat, intercanvi d’opinions i ajuda per part del públic en 
la construcció dels personatges per visibilitzar i abordar la 
problemàtica de la violència masclista d’una manera diferent. 

Aquesta actuació es va realitzar al CIR el passat 26 de no-
vembre, l’endemà del dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència contra les dones. Una obra de la que vam 
poder-ne gaudir, reflexionar, compartir i aprendre’n d’una 
forma participativa i divertida, sense menystenir que és un 
tema complex, seriós i preocupant. Una combinació, igual 
que el títol, molt equilibrada.

Actualment, ja s’ha començat a parlar d’una futura actuació 
de cares al 2023, que esperem que tampoc ens deixi indi-
ferents.

FESTA MAJOR

Cada any pels volts de la Festa Major estem expectants 
amb ganes de festa i de veure les sorpreses i novetats 
del programa, perquè sabem que cap festa és igual a 
l’anterior, sempre es mantenen algunes de les activitats i 
se n’incorporen de noves amb l’aprenentatge d’edicions 
anteriors, la participació de diferents persones, l’opinió 
dels veïns i veïnes… i aquest any no ha estat diferent.

Hem viscut una Festa Major lliure de restriccions degu-
des a la Covid i això ha permès: inscriure’ns a les acti-
vitats només per millorar-ne el funcionament (i no per 
assegurar distàncies de seguretat), tornar a ballar sar-
danes, no haver de destinar pressupost amb tanques 
per delimitar l’espai i controlar l’aforament… coses que a 
vegades semblen molt llunyanes, però que la Festa pas-
sada encara les vam patir.

A més, hem gaudit de noves activitats com el torneig de 
botifarra, un vermut musical el diumenge al matí i hem 
pogut tornar a fer un sopar de Festa Major a la Plaça. 
S’ha apostat per mantenir aquelles que porten ara uns 

ASSOCIACIONS
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anys funcionant com el taller de circ o el paintball i sense 
oblidar les més tradicionals com la Missa Solemne.

En conjunt ha estat una festa on ens vam trobar grans i 
petits que tenim una vinculació amb Madremanya, acom-
panyats per familiars i alguns veïns i amics de pobles del 
voltant per gaudir del que podria ser una característica 
de “Festa Major de poble” on persones del poble han tre-
ballat per procurar que hi haguessin activitats per dife-
rents edats, que malgrat la quantitat, no es solapessin 
amb horaris per facilitar que tothom pogués gaudir de 
totes elles, per tornar a fer més activitats a la Plaça Major 
tot i l’esforç que això suposa…

Això no hagués estat possible sense la il·lusió i la dedi-
cació, d’un grup de persones que lideren la Comissió de 
Festes i que han treballat per buscar la implicació dels i 
les joves del poble. Veníem d’uns anys, que degut a les 
complicacions amb les restriccions, era l’ajuntament qui 
organitzava la Festa Major, aquest any, però s’ha pogut 
tornar als orígens i ha sigut la Comissió de Festes qui 
l’ha organitzat, amb el suport com és habitual de l’ajun-
tament.

L’actual Comissió de Festes, que porta uns anys organit-
zant la Marxa de Tardor, aquest any s’ha estrenat amb 
la Festa Major. Una Comissió que ha trobat l’encaix entre 
dues generacions on cada una té molt a aportar, l’em-
penta i energia dels més joves, amb l’experiència i l’or-
ganització dels que porten més temps organitzant actes. 
Esperem que aquesta combinació segueixi durant molt 
de temps perquè hi hagi també una continuïtat amb els 
joves que puguin anar venint a darrera i la Comissió de 
Festes segueixi activa molts anys més i ens faci, entre 

d’altres, tornar a gaudir l’any vinent d’una bona Festa Ma-
jor.

MARXA

Un altre esdeveniment que organitza la Comissió de 
Festes és la Marxa de Tardor, una marxa que porta 43 
anys celebrant-se de forma ininterrompuda (únicament 
el 2020 degut al Covid, que es va publicar el recorregut 
on-line perquè cadascú la fes de forma individual o en 
petit grup). Aquesta activitat ja tant tradicional al poble 
que va iniciar-se amb la constitució de la Comissió de 
Festes, amb els anys no ha vist sinó com ha crescut en 
nombre de participants fins a arribar als 800 d’aquesta 
edició, ha vist millorada l’organització que prepara uns 
controls ben complerts i sorpreses com l’obsequi d’una 
samarreta transpirable com a record d’aquesta edició. 
A més, cada any en varia el recorregut i ens porta per 
camins i corriols que potser desconeixíem i que ens 
endissen a les Gavarres i a la descoberta d’indrets que 
tenim ben a prop de casa. Aquest any, ens han volgut 
“obsequiar” amb unes vistes des del balcó de les Brui-
xes i ens han portat per llocs emblemàtics com la Font 
Picant. I tot això és possible gràcies a la predisposició 
d’un grup de voluntaris que tot just acabada la Marxa, 
ja es disposen a trobar-ser per fer una valoració i seguir 
millorant de cares a l’any vinent i començant a treballar 
pensant ja en el recorregut de la Marxa de l’any vinent. 
Pels participants són unes hores de caminar o córrer i 
pels organitzadors un any de feina. 

GRÀCIES a totes les associacions i persones que de for-
ma voluntària dediquen esforç, temps i il·lusió organit-
zant activitats al poble perquè d’altres gaudeixin.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Amb la voluntat de donar a conèixer algunes de les foto-
grafies que s’havien encarregat a Marina Saez De Pablo 
des de l’àrea de Turisme l’any passat a través de la re-
captació de les taxes turístiques i que ara formen part 
del banc fotogràfic municipal, es va editar un calendari 
amb una fotografia mensual que es va repartir per les 
cases i a través de l’ajuntament i es va organitzar una 
exposició fotogràfica per estrenar les noves guies del 
passadís del CIR.

Aquesta es va complementar al març amb els poemes 
sobre Madremanya que vam sol·licitar per seguir amb la 
col·laboració de l’edició de Al Gironès Llegim que organitza 
l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, on va 
es va tornar a fer palès que a Madremanya hi ha molt d’art.

Aquest any, hem repetit l’edició del calendari de Madre-
manya, a les llars que s’hi ha trobat algú en el moment 

del repartiment ja se’ls hi ha donat. Si no és el vostre cas, 
el podeu passar a buscar a les oficines de l’ajuntament.

CARNESTOLES

Aquest any veníem d’un temps de pandèmia que ens va 
impossibilitar celebrar algunes activitats molt desitjades 
per gran i petits. Vam començar preparant un carnes-
toltes on la disbauxa i xerinola es va desfermar de molt 
de temps contingut.

Amb l’ajuda de “les noies del carnestoltes” van poder fer 
jocs, balls i riures al pavelló municipal. Tot seguit, ho vam 
poder acabar amb un berenar de germanor al CIR i final 
de festa amb una disco infantil.

I prepareu-vos els més grans que sembla que agafa 
força la idea de reprendre el carnestoltes per adults! 
Aneu preparant les disfresses!

ACTIVITATS I FESTES
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AL GIRONÈS LLEGIM

Una altra de les activitats incloses a la programació de 
Al Gironès Llegim van ser les il·lustracions fetes per ve-
ïns i veïnes del poema Atèlia de Laura López, que van 
ser exposades al CIR i que vam tenir el plaer d’assistir al 
recital poètic que va fer la mateixa autora del seu llibre 
Coratge.

Es va aprofitar l’avinentesa per fer compra d’aquest i 
d’un altre llibre seu, Forat, per tenir-los al punt de lectura 
per si algú vol conèixer la seva obra o seguir gaudint de 
la seva poesia. 

També hi trobareu el llibre de la Maria Trementinaire que 
va venir la seva autora Dolors Salvador a presentar-lo i a 
explicar-nos aquest ofici tant antic de les trementinaires 
i aquest saber sobre plantes que tenien les dones i ens 
va convidar a seguir-ne aprenent i a no deixar perdre 
aquesta saviesa del coneixement de les plantes.

SANT JORDI

Aquest any vam improvitzar un Sant Jordi a Madrema-
nya per col·laborar amb l’Escola de Bordils que havia fet 
una gran compra de roses per ajudar a pagar la sortida 
de final de curs de l’alumnat de 5è i 6è, però que al no 
poder-les vendre totes el divendres, els guanys es veien 
disminuïts.

Per donar-los un cop de mà, amb la col·laboració del CIR, 
es van vendre les roses al CIR i es va obsequiar a cada 
comprador a que agafés un llibre de la taula que vam 
parar amb una selecció de llibres tan infantils com per 
adults.

LA LLERA DEL TER

Tal i com s’anunciava en el butlletí anterior, la revista de la 
Llera ha canviat el disseny i Madremanya ha començat 
a col·laborar econòmicament, juntament, amb d’altres 
ajuntaments de la zona, per fer possible l’edició d’aques-
ta revista. Considerem que és una revista de qualitat i 
proximitat, realitzada amb col·laboracions d’autors de 
la zona i que tracta temes que poden ser d’interès del 
nostre poble i entorn. La col·laboració permet que l’ajun-
tament disposi d’exemplars que qui ho desitgi els pot de-
manar a l’ajuntament o agafar-los al CIR.

Aquest setembre passat, Madremanya va ser el poble 
escollit per fer la presentació del núm. 64 de la mà d’una 
de les coordinadores de la revista i de persones vincula-
des al poble que van participar en aquest número.
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FIRA DE LLEGENDES

Aquests dos actes de presentació de llibre i recital es 
van incloure també dins la Fira de Llegendes per tenir 
un cap de setmana ple d’activitat literària. La Fira de Lle-
gendes es va celebrar el 2 d’abril amb jocs gegants pels 
infants i parades d’artesans durant tot el dia, una activi-
tat de contacontes i el que no hi pot faltar: un recorregut 
de llegendes al matí i un a la tarda per diferents indrets 
del poble realitzats per veïns i veïnes utilitzant diferents 
disciplines artístiques: pintura, teatre, música, narració…
Està clar que això no es podria haver fet sense la col·la-
boració de tots i totes els artistes i del públic. La Fira de 
Llegendes és una festa que ha arrelat al poble, que es 
prepara amb il·lusió i amb la col·laboració desinteressa-
da de petits i grans que demostren el seu art pels carrers 
del poble i que ens permet descobrir històries del nostre 
entorn i imaginar-nos temps passats. Ben aviat comen-
çarem a treballar en la pròxima edició.

FLAMA DEL CANIGÓ I SANT JOAN

Al mes de juny, un petit grup de persones es van apro-
par a Bordils a recollir la Flama del Canigó juntament 
amb altres pobles com Sant Martí Vell, Flaçà o Cervià de 
Ter. Aquesta flama que simbolitza un foc de germanor 
entre tots els pobles de Catalunya es va poder portar al 
poble de la mà de 2 corredors en la seva primera etapa, 
i un cop a pocs metres, la mainada es va fer càrrec de 
resguardar-la.

Amb la flama al poble, moltes famílies van poder gaudir 
d’un sopar davant del pavelló on l’espectacle de la pólvo-
ra va agafar el torn. Es van tirar tota mena de petards 
excepte els coets, ja que per normativa aquest any eren 
prohibits.

En aquest sentit, cal remarcar la importància de vigilar 
amb el foc per no tenir més ensurts els anys vinents. És 
responsabilitat de tots i totes xalar d’unes festes actives, 
però amb consciència.
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FESTIVAL ESCENARIS

A la primavera, el festival Escenaris va tenir dues 
cites a Madremanya. D’una banda, una obra infantil 
a càrrec de Samfaina de Colors titulada “Els cistells 
de la caputxeta”: una passejada pel calendari a través 
del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol “Per molts 
anys!”. I, de l’altra, una obra per al públic adult amb 
la Companyia Meritxell Yanes titulada “Kilòmetres”: la 
història d’una família en forma d’un recorregut ple 
de rialles, plors, oportunitats, penes, lluites i amor. En 
aquest moment, ja podem anunciar que les pròximes 
dates del 2023 seran el 20 de maig, amb l’obra 
“Somiacaixes” d’Anna Roca, i el 10 de juny, amb “Un tal 
Quixot” de Cascai Teatre. 

FESTIVAL EMERGENT

El primer dissabte de juliol tenim una cita amb el festi-
val d’arts en viu del Gironès, que aquest any ha celebrat 
el seu 18è aniversari. La proposta multidisciplinària de 
música, dansa, teatre o humor, garanteix una vetllada 
sempre sorprenent.

Enguany, el dissabte 9 vam començar amb el viatge mu-
sical de Manzau, seguint a l’hipnòtic espectacle de Te-
larquia, passant per la xerrameca àcida de Godai Gar-
cia, acompanyats de la dansa i equilibris imaginats amb 
Maria Villate, per acabar amb la celebració dels 25 anys 
d’històries cantades per Roger Mas.

Actualment, ja s’està treballant en una nova edició, que a 
Madremanya farà parada el pròxim 8 de juliol de 2023.

Ja tenim ganes de conèixer la programació i els espec-
tacles seleccionats!

CONCERTS ITINERA

De la mà de la regidoria de Cultura i amb l’Associació 
dels Micropobles vam poder gaudir d’una sèrie de con-
certs a la Plaça Major durant l’estiu. Aquest espai de la 
plaça sovint reclamant perquè hi hagi activitat social, va 
agafar una dimensió i escalfor per recordar.

Ritmes de jazz o blues, músiques del món, en format de 
duo, trio o quartet... Actuacions de petit format a pobles 
petits és una fórmula que va quedar clarament demos-
trada que funcionen, tant és així que a finals de l’agost 
vam poder gaudir d’una actuació fora de cicle, però que 
els mateixos músics van desitjar repetir.

El Jovent de Madremanya va poder disposar d’un punt 
de venda de begudes per refrescar la vetllada, els mú-
sics van poder omplir la plaça i els veïns i veïnes tenir un 
punt de trobada a les nits de juliol. Esperem poder con-
tinuar oferint aquest tipus d’actuacions i que la resposta 
sigui tan positiva com aquest estiu.

FESTA DE MILLÀS

El diumenge 20 de 
novembre es va cele-
brar la Festa Major de 
Millàs a l’església de 
Sant Iscle i Santa Vic-
tòria. A les 10:30 hores 
es va iniciar, amb l’ofici 
solemne, amb l’acom-
panyament de la co-
bla Bisbal Jove.

El bon temps ens va 
acompanyar i va aju-
dar a fer que la troba-
da fos multitudinària 
i que es poguessin 
tornar a ballar unes 
quantes sardanes.

ACTIVITATS I FESTES
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JOVENTUT

Portem temps buscant fórmules per oferir activitats als 
joves del municipi perquè es trobin, proposin activitats, 
organitzin actes, disposin d’activitats d’oci... amb la finali-
tat que es coneguin entre ells, creïn un grup , es vinculin 
al poble i puguem col·laborar amb les seves necessitats.

CARRER DEL TERROR

Una de les activitats que es va veure que agradava en-
tre els joves i complia amb aquests objectius era l’or-
ganització del carrer del Terror. Per aquest motiu, s’ha 
apostat per mantenir-la ajudats per una companyia de 
teatre que és qui fa la dinamització i l’ajuda de material 
decoratiu del Consell Comarcal. Però no es podria dur 
a terme sense la participació dels joves i persones vo-
luntàries que ajuden amb el maquillatge, la decoració i 
la teatralització. Aquest any la ruta ha canviat i ens han 
ofert un recorregut més curt, però més tenebrós i amb 
una gran quantitat d’ensurts que han provocat els crits 
i la sortida precipitada de més d’un visitant. Sembla que 
entre els joves i infants, aquesta és una festa que tenen 
present en el calendari i en fan demanda. Tant és així 
que aquests any s’ha ampliat amb unes activitats prè-
vies i posteriors al carrer del terror per més petits que 
se’ls convidava també a maquillar-se, fer un recorregut 
previ sense apagar els llums del carrer i amb un berenar 
i discoteca al CIR per acabar de tancar la nit. És una acti-
vitat que és viu amb molta intensitat i il·lusió i és d’agrair 
la col·laboració dels veïns i veïnes i de tots els visitants, ja 
que sense ells, això no tindria sentit de continuar essent.

DINAMITZADORA DE JOVENTUT

Per seguir incentivant activitats entre els més joves, s’ha 
contractat una persona jove com a dinamitzadora de jo-
ves de Madremanya d’entre 13 i 15 anys, aproximadament, 
per afavorir que es trobin i ajudar-los a que ells mateixos 
proposin activitats a fer. Per localitzar-los es va enviar 
una carta als empadronats i se’ls va convocar a una tro-
bada al CIR amb la Jana Artigas, com a dinamitzadora, 
i l’Anna Iglesias, com a representant de l’ajuntament per 
explicar-los aquesta proposta i animar-los a opinar sobre 
el poble, les seves necessitats i inquietuds. A partir de 
llavors s’han anat trobant per realitzar algunes d’aques-
tes activitats com un taller de cuina de creps, acceptar 
propostes com realitzar el concurs de fotos amagades 

per la Festa Major i participar d’activitats del poble com 
el carrer del Terror. Si bé és difícil, trobar moments que 
vagin bé a tots i totes, es seguirà intentant perquè consi-
derem que és positiu que els i les joves no siguin només 
“consumistes” d’activitats, sinó que participin i proposin. 
També hem activitat un nou correu electrònic joventut@
madremanya.cat on us podeu adreçar si voleu rebre més 
informació sobre aquestes dinamitzacions o voleu fer 
propostes d’activitats. 

ZONA JOVE I BUS FIRES

A més d’altres activitats que s’organitzen des de la Zona 
Jove i que els i les joves s’hi poden inscriure, considerem 
que una de les activitats que no pot faltar és el Bus de Fi-
res. Un bus que aquest any ha tingut servei durant 6 dies 
de la Festa Major de Girona, amb un trajecte d’anada i 3 
de tornada per dia per facilitar la tornada en diferents 
franges horàries. Aquest s’organitza a través del Consell 
Comarcal i ajuntaments veïns. Es finança per aquests dos 
organismes i per una col·laboració 1,5€ el trajecte per jove.

PLA DE JOVENTUT

Per tots els projectes de joventut, l’ajuntament rebia una 
subvenció de la Generalitat de 900€, que aquest any 
s’ha vist una mica retallada i ha requerit a més elaborar 
un Pla Local de Joventut per a poder-la sol·licitar. Per tal 
de destinar la subvenció de la Generalitat als i les joves, 
hem optat per redactar el Pla Local des de l’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament. Aquest pla s’entén com una ori-
entació general i per això, no es descarta que incloure 
nous objectius, activitats i propostes al llarg d’aquests 
anys. El seu objectiu principal és que els i les joves par-
ticipin amb l’organització d’activitats i fomentar l’espai 
de trobada.
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TRANSPORT BATXILLERAT

L’ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Co-
marcal per becar el transport dels joves que cursen 
batxillerat a l’Institut de Celrà, ja que poden utilitzar el 
mateix autobús que els d’ESO, però fins ara era un cost 
que havien d’assumir les famílies. Considerem que és 
una manera de contribuir en l’educació postobligatòria 
dels i les joves i es seguirà estudiant altres formes de 
contribuir en la continuïtat formativa del jovent, però 
hem d’acabar de pensar en quina és la fórmula més 
adequada per garantir es beca a l’alumnat que realment 
estigui aprofitant els estudis, perquè sigui senzilla ad-
ministrativament, viable econòmicament i que es pugui 
mantenir al llarg del temps fins a una edat determinada.

TREBALL DE RECERCA

Seguint amb el batxillerat, recordareu que l’ajuntament 
va aprovar una beca de 400€ per als treballs de recer-
ca de Batxillerat que tiguessin relació amb el poble, que 
fossin uns treballs de qualitat i que es presentessin i 
s’entreguessin per tal que quedés constància d’aquesta 
recerca realitzada. Des de que es va aprovar fins ara 
han estat 5 els treballs presentats si tenim en compte 
el que aquest any va presentar la Jana Artigas sobre 
“Introducció a la publicitat i creació d’un anunci publicitari”.

Aquest treballs contribueixen al coneixement del poble 
per part dels joves que els elaboren i de tots ja que a 
més de la presentació, queden guardats a l’ajuntament. 
Per això, us animem a seguir-ne presentant

INSTITUT DE CELRÀ

Com es ve fent des de fa 
anys, seguim amb la col-
laboració de dos projec-
tes que presenta l’Ins-
titut de Celrà: el taller 
obert i el d’afectivitat i 
sexualitat que estant fi-
nançats entre el Depar-
tament d’Educació i els 

diferents ajuntaments que tenen l’Institut de Celrà com 
a institut de referència. Un institut, que aquest any ha 
celebrat els seus 25 anys i que s’ha anat adaptant a les 
necessitats de cada moment.

DESCOBRIM BORDILS I FORNS DE CALÇ

L’Escola de Bordils aquest any ha tornat a realitzar el 
projecte de Descobrim Bordils en el qual s’ha exposat 
una producció que van realitzar l’any passat els actuals 
alumnes de 6è sobre els forns de calç de Madremanya 
i que van enregistrar i demanar informació a persones 
del poble.

Hem demanat si ens poden facilitar una còpia d’aquest 
curtmetratge per tal de poder-lo visualitzar al poble.

EDUCACIÓ
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Som conscients que hi ha activitats que no deixen de 
ser una vocació de servei i que l’ajuntament ha de con-
tribuir per afavorir que es puguin dur a terme i no recai-
guin tots els costos sobre els participants. Els casals en 
són una d’elles perquè no només és un espai de diversió 
pels infants, sinó que ho és també d’educació i socialit-
zació. I sobretot és un espai de conciliació familiar, ja que 
últimament es ve organitzant en tots els períodes no 
lectius (estiu, setembre, Nadal i Setmana Santa).

Els costos de l’activitat han anat canviant perquè les 
necessitats de l’activitat també han canviat. L’any, 2017 
i anteriors, el cost que suposava el casal era molt me-
nor, perquè l’ajuntament feia la contractació directa del 
personal amb ratio 1 monitor cada 10 infants. Després 
que les dues persones del poble que duien el casal, ho 
deixessin, es van contractar dues persones externes i 
l’activitat va canviar. Motiu pel qual les famílies van de-
manar reunió amb l’ajuntament per expressar el seu 
malestar. Veien que s’havia volgut donar continuïtat al 
model, però que era difícil poder-lo mantenir per la di-
ficultat de trobar personal qualificat que conegués el 
poble, no poder-ne fer la supervisió i el volum de feina 
administratiu que suposava per l’ajuntament. Per això 
van proposar externalitzar el servei. A partir d’aquell 
moment es van buscar diferents empreses properes de 
l’àmbit del lleure i se’ls va demanar que redactessin una 
proposta. Es van donar a conèixer els projectes a les 
famílies i en una trobada es van valorar i acordar quina 
empresa es volia que fos la que oferís el servei. Així a 
partir de l’estiu de 2018 es va contractar l’empresa Tot 
Un Món i es va acordar una ratio 1/7 monitors pel ca-
sal d’estiu. Aquest fet va suposar un increment de cos-
tos, però també una reducció de feina administrativa 
per l’ajuntament que deixava de fer les contratacions, 
les matrícules, els cobraments, les assegurances… i la 
tranquil·litat que hi havia una coordinació per part de 
l’empresa que assegurava unes activitats de qualitat, 
uns objectius, un feedback amb les famílies… Com que la 
valoració era positiva es van ampliar els serveis de ca-
sal també en d’altres moments de l’any (Setmana Santa, 
setembre i Nadal), mantenint el casal d’estiu.

Com s’oberva a la gràfica, els costos del casal d’estiu 
2019 i 2020 augmenten degut a les mesures extraor-
dinàries que cal adoptar per complir amb la normativa 

covid-19. El 2021, però les despeses continuen essent 
molt elevades i per aquest motiu, l’ajuntament veu la ne-
cessitat de fer un increment de cost dels participants 
per setmana. Fins el moment era de 45€ a la setmana 
per empadronat, és a dir, una mitjana de 4,5€ el dia i si 
aquest tenia un germà el cost era encara menor. Es va 
acordar que la quota setmanal a partir del casal d’es-
tiu de 2022 fos de 70€ per infant, preveient descomptes 
per empadronats i germans, arribant a una quota míni-
ma de 45€ a la setmana (per empadronat/da que tingui 
un germà al casal). Amb aquest canvi, s’ha aconseguit 
invertir l’aportació de les famílies i l’ajuntament aconse-
guint que la despesa de monitoratge, sortides i material 
sigui del 70% per part de les famílies. Cal tenir en comp-
te que l’ajuntament a part del 30% restant assumeix les 
despeses de neteja i piscina.

Tot i que considerem que el funcionament de l’activitat 
d’aquest estiu ha estat molt positiu, hem cregut conve-
nient provar de fer un canvi d’empresa per promoure 
també canvis en les activitats que sovint eren semblants 
d’un estiu a l’altre. Vam demanar l’elaboració de projec-
tes a diferents empreses de la zona, però dels 10 dema-
nats, cinc només es van rebre i d’aquest, dos s’adequa-
ven al tipus de casal que cerquem i una es va descartar 
perquè era una proposta molt esportiva. L’empresa es-
collida ha estat El Castellet. Aquesta ha realitzat casals 
amb èxit per la zona, coneix les característiques d’un 
casal petit de poble i disposa de material propi. Hem 
cregut que ara era un bon moment per fer el canvi per-
què disposem d’oportunitats abans del casal d’estiu que 
és més llarg per provar el canvi i facilitar l’adaptació. La 
veritat és que la proposta de casal de Nadal, és diferent 
i pot ser molt atractiva.

CASAL
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Aquest any s’ha treballat intensament per començar a 
executar el Pla Estratègic de Desenvolupament Local. 
Mostra d’això és que s’ha desenvolupat 10 accions i s’ha 
començat a treballar amb 7 més. Totes elles recollides 
en aquest butlletí. 

FEM PLAÇA

Novament, la Diputació de Girona ha tret una subven-
ció per afavorir la participació ciutadana i com a Ajun-
tament, l’hem tornada a sol·licitar. La primera vegada 
va ser per dissenyar un Pla Estratègic de Desenvolupa-
ment Local i aquesta vegada s’ha demanat per comen-
çar a treballar en una de les accions que es contempla 
en el Pla: engegar un projecte de reforma urbanística de 
la Plaça per tal de millorar-la i recuperar-la com a punt 
neuràlgic de trobada. Es planteja que el projecte de re-
habilitació s’acompanyi d’un procés participatiu a partir 
del qual enriquir les directrius polítiques i tècniques de la 
reforma amb criteris ciutadans (usos, característiques, 
elements urbanístics, etc.); amb les finalitats de:

- Facilitar i promoure l’ús social de la Plaça Major.
- Comptar amb l’opinió ciutadana durant la definició del 

projecte de reforma.
- Convertir la Plaça Major en un espai acollidor i punt 

de trobada social (retornar-li la vida).
- Millora de la qualitat urbana.

Així doncs, s’ha començat a treballar en aquesta pri-
mera fase que és el procés de participació ciutadana, 
acompanyats de professionals tècnics que ofereixin a la 
ciutadania l’oportunitat de repensar aquest espai em-
blemàtic i estimat a través de la intervenció arquitectò-
nica en un sentit ampli, tenint en compte quatre eixos de 
treball: mobilitat, elements, materials i usos.

El projecte de participació s’ha desenvolupat principalment 
en dues sessions presencials on es va procurar anar esta-
blint acords en els diferents eixos i es va anar concretant 
amb accions pràctiques per poder acabar amb un croquis 
del projecte acompanyat d’algunes imatges de com ens 
agradaria que fos la Plaça Major en un futur.

Hi va haver aspectes amb un ràpid i ampli consens com 
pavimentar el terra, facilitar els accessos o apostar 

per materials com el ferro corten. Però d’altres encara 
s’hauran d’acabar de concretar quan es faci el projecte, 
com el disseny del pou o l’aparcament de vehicles. Tal i 
com s’ha anunciat es pot consultar el projecte de partici-
pació de la Plaça Major a la pàgina web de l’Ajuntament o 
en format paper al CIR o al mateix Ajuntament.

A cada sessió oberta d’aquest procés participatiu, en el 
que hi van participar un total de 31 persones d’edats ben 
diverses, es va explicar que aquest era el primer pas 
per un dia poder dur a terme la remodelació de la Plaça 
i que no sabem en quin moment es podrà fer, però sí que 
aquest era el pas previ i que ara era el moment de dur-lo 
a terme perquè estava finançat en un percentatge molt 
elevat. A partir d’aquí, en el moment en què es disposi 
d’una subvenció d’obres, es valorarà realitzar un projec-
te basat en aquestes idees consensuades per poder-lo 
presentar i obtenir part del finançament necessari ja 
que considerem que la intervenció que cal dur a terme 
és gran, no només per les dimensions i els materials sinó 
perquè ha d’incloure els accessos a la Plaça, els desai-
gües, pavimentació… El croquis obtingut dibuixa un espai 
de trobada, amb vegetació, en consonància amb el nucli 
històric, integrant nous elements amb els antics… que de 
ben segur que faran que sigui un espai d’activitats, jocs, 
converses i plaer.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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HABITATGE

Com recordareu, l’octubre de 2021 vam iniciar un es-
tudi de demanda i proposta d’actuacions en matèria 
d’habitatge al municipi que fa finalitzar el gener de 
2022 amb la redacció i divulgació del projecte. 

Accedir a l’habitatge és un tema complicat a nivell 
de país, però a nivell municipal és un tema que ge-
nera preocupació des de fa molts anys, per la difi-
cultat en què es troben moltes persones que volen 
seguir vivint al poble, perquè les seves preferènci-
es o necessitats canvien i això fa que cerquin noves 
opcions i per la poca oferta assequible de solars o 
habitatge. Per poder abordar aquest tema plantejant 
futures actuacions, consideràvem que el primer que 
es necessitava era concretar quina era la demanda 
d’habitatge al municipi i com poder donar resposta a les 
diferents necessitats dels habitants o futurs habitants 
del poble en matèria d’habitatge. Gaudint de la subven-
ció de la Diputació de Girona “Subvencions als ajunta-
ments per a estudis, plans, programes i projectes locals 
en l’àmbit de les polítiques d’habitatge” concedides l’any 
2020, l’Ajuntament va encarregar aquest estudi de de-
manda i proposta d’actuacions en matèria d’habitatge, 
que està penjat a la pàgina web municipal i va estar du-
rant uns mesos exposat a l’ajuntament i al CIR en format 
paper.

A través de les dades obtingudes en enquestes, d’una 
sessió de treball conjunt i del coneixement, suport i 
acompanyament dels tècnics de l’empresa Undosarqui-
tectura, vam poder concretar i quantificar les necessi-
tats a nivell d’habitatge observant que hi ha demanda 
tant a nivell de lloguer com de compra i que les necessi-
tats i que la necessitat no és només entre les persones 
que volen venir a viure o tornar, sinó que també n’hi ha 
que hi viuen i que necessiten canviar de casa i que la 
varietat dels motius és àmplia (des de la necessitat d’una 
casa més gran, al contrari, una de més petita, a limitaci-
ons físiques, a voler un terreny exterior…).

I sobretot, es van poder establir de forma conjunta les 
següents accions a desenvolupar en un futur amb actu-
acions concretes:

Després d’aquesta anàlisi, l’ajuntament ha decidit co-
mençar a treballar per una de les actuacions marcades 
que es va definir com a prioritària que és fer un estudi 
del parc construït, amb l’objectiu d’analitzar quina és la 
situació actual i les opcions d’habitatge que es poden 
donar al nucli de Madremanya. La idea és que una ve-
gada fet l’anàlisi dels habitatges buits, els habitatges d’ús 
turístic, els solars buits, els habitatges posats al mercat 
de lloguer… es disposaran de dades objectives de l’es-
tat del parc d’habitatges existents i dels possibles solars 
edificables per tal de poder decidir quina política d’habi-
tatge es vol dur a terme a nivell global i poder impulsar 
altres actuacions definides a l’estudi com promoció de la 
rehabilitació i manteniment dels habitatges, punt d’infor-
mació a l’habitatge o fer divulgació de les diferents opci-
ons a nivell d’habitatge (masoveria, dret de superfície…). 
Aquest inventari de l’estat actual del parc d’habitatges i 
solars buits de nucli del municipi de Madremanya, s’està 
acabant de redactar i esperem poder-lo tenir acabat a 
principis d’any. S’està elaborant amb una subvenció que 
en finança el 95% del cost.

Respecte a la subhasta pública que es va realitzar, s’es-
tan realitzant els tràmits per atorgar la parcel·la del po-
lígon d’actuació número 1 “Les Gavarres”, a l’únic sol·lici-
tant que es va presentar després de quedar deserta la 
primera convocatòria.

I. REVISIÓ I MOBILITZACIÓ DE PATRIMONI MUNICIPAL

Actuació I.a. Inventari de béns immobles patrimonials

Actuació I.b. Dret de superfície

Actuació I.c. Venda de béns

Actuació I.d. Detectar les oportunitats per ampliar el parc públic

Actuació I.e. Estudi del parc construït (habitatges buits, segones residències, cases llogades, Airbnb...)

II. PROMCIÓ DE LA REHABILITACIÓ I MANTENIMENT DELS HABITATGES

Actuació II.a. Mantenir i donar a conèixer la bonificació existent amb ICIO

Actuació II.b. Ordenança de rehabilitació

III. PUNT D’INFORMACIÓ DE L’HABITATGE

Actuació III.a. Mancomunar el servei del PIH

Actuació III.b. Definir els serveis i funcionament concret del PIH

IV. IMPULS PER LA GENERACIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE

Actuació VI.a. Impuls d’una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús

Actuació IV.b. Impuls de la masoveria urbana

V. ESPAIS DE COORDINACIÓ / PARTICIPACIÓ

Actuació V.a. Creació d’un espai de coordinació entre ajuntaments

Actuació V.b. Creació d’un espai regular de participació i treball

Actuació V.c. Creació / intensificació de participació d’una xarxa de micropobles (ajuntaments)

VI. REVISIÓ DEL PLANEJAMENT

Actuació VI.a. Revisió i adaptació a les necessitats / demandes actuals del Pla Urbanístic

Actuació VI.b. Incentivar els propietaris a vendre els terrenys donant facilitats segons les situacions

VII. PEDAGOGIA I DIVULGACIÓ

Actuació VII. a. Campanya comunicativa entorn la problemàtica de l’habitatge
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TALLERS

L’any 2022 vam començar amb 4 activitats en funcio-
nament: ioga, gimnàs de manteniment, treballs manuals 
d’anglès i angles de conversa. Aviat vam poder afegir una 
activitat més, el taller de veu, que igual que altres, va sortir 
de la voluntat d’un grup de persones en què es fes.

Al setembre vam tornar a presentar les activitats amb la 
novetat molt demandada de pilates. Actualment, es duen 
a terme 4 activitats: ioga, pilates, treballs manuals d’anglès 
i conversa d’anglès. Ha quedat sense continuïtat el taller 
de veu, però en contraposició, tant ioga com pilates són 
activitats de doble torn a causa de la gran demanda que 
es va rebre per persones empadronades. Una raó per la 
qual continuar treballant amb la idea que les activitats es 
fan a la mida de la demanda de persones del poble que 
ens trobem cada any.

De la mateixa manera que amb el casal, es va fer una valo-
ració dels costos i ingressos de les activitats extraescolars 
de tardes. La voluntat de l’ajuntament no és obtenir ingres-
sos d’aquestes activitats sinó poder-les oferir a un cost 
raonable pels participants, procurant que les despeses 
siguin equilibrades. Les activitats que estaven més desa-
justades eren les esportives, per aquest motiu el que s’ha 
fet ha estat igualar-les a la resta d’activitats (25€ mensu-
als per una activitat setmanal, amb una bonificació directa 
de 10€ a les persones empadronades). La subvenció que 
sol·licitem en matèria esportiva es destinarà a la compra 
realitzada de material per pilates (cintes, aros, màrfegues 
i pilotes). Si hi hagués un grup de persones del poble inte-
ressades a que es fes una activitat a les tardes, ho poden 
exposar a l’ajuntament per estudiar-ne la viabilitat.

LA MARATÓ DE TV3

Per la castanya per La Marató de TV3 es va poder re-
cuperar el format de berenar-sopar. Les sales del CIR es 
van tornar a fusionar per deixar més espai i acollir dues 
bones fileres de taules. Més de 60 comensals van poder 
gaudir de pa amb tomata, embotits, vi... per acabar amb 
les tradicionals castanyes i vi ranci.

El sentit solidari de l’activitat es va transformar nova-
ment en una recaptació de 462 euros que aquest any 
s’han destinat a donar suport en l’estudi de les malalties 
del cor. Esperem poder continuar gaudint de trobades 
com aquestes on entre la col·laboració de tots i totes, 
som capaços d’organitzar una activitat en benefici d’una 
bona causa.

GRAN RECAPTE

A finals de novembre, és el moment que el Banc d’Aliments 
dedica a la recaptació de menjar per les famílies més ne-
cessitades. Al nostre poble, fa anys que busquem la mane-
ra de continuar aportant ajudar per tan bona causa. Durant 
els dies del 25 i fins al 27 de novembre es van disposar al 
CIR unes caixes on poder aportar aliments. En total es van 
poder recaptar 34 quilos que han anat destinats al Banc 
d’Aliments de Girona. Quantitat semblant a la que s’havia 
recaptat el 2019, ja que ara portàvem dos anys en que s’ha-
via modificat el format de donació degut a la pandèmia i no 
s’havia pogut realitzar a la recollida física a Madremanya. 
Des de l’ajuntament agraïm aquest gest de solidaritat, ja que 
ens presenta com una societat conscient del nostre temps.

TALLERS I SOLIDARITAT
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SALA DE BALL

Recentment s’ha aprovat la desafectació de la Sala de 
Ball. Aquest equipament està en desús des de l’entrada 
en servei del Centre Intergeneracional Rural i, per les 
seves condicions constructives actuals, no es considera 
apte per al seu ús com a equipament públic. D’aquesta 
manera, s’ha acordat recentment aprovar inicialment la 
desafectació de l’immoble de servei públic conegut per 
“Sala de Ball”, situat al carrer de Sant Esteve número 
2, i la seva qualificació com a bé patrimonial. D’aquesta 
manera, es podrà llogar l’espai a una iniciativa privada, 
tal com es va plantejar en l’enquesta prèvia al Pla Estra-
tègic de Madremanya, que va ser l’opció més valorada, 
amb un 44,44% de les respostes i ratificada a l’estudi 
com a acció 1.1.5.- Adequar i optimitzar l’ús de “La Sala” 
llogant-la a una iniciativa privada.

NADAL

Cap a principis de desembre, la preparació de Nadal 
omple l’agenda municipal. Aquest any s’ha programat 
un taller de centres organitzat per l’Associació de Do-
nes, la tradicional sortida on la mainada busca els tions i 
un altre taller de manualitats infantil al CIR.

Com a novetat, destaquen 2 activitats. En col·laboració 
amb l’Associació Micropobles, Madremanya participarà 
el dia 30 en el cicle de Cinema amb Valors. Aquest cicle 
presenta en diferents pobles un cinefòrum amb pel·lícu-
les per tractar diferents aspectes dels valors humans i 
reflexionar sobre la societat. L’últim dia de l’any, la Co-
missió de Festes ha organitzat un Sant Silvestre Kids, 
on, amb diferents categories i recorreguts, els més pe-
tits podran gaudir d’una jornada esportiva, però també 
festiva.

Arrancarem el nou any amb la rebuda als Reis Mags de 
l’Orient. Superades les restriccions de l’any passat, la 
il·lusió tornarà a omplir els carrers i l’església per re-
bre Ses Majestats com es feia a l’època precovid.

PROPERES ACTUACIONS
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SUBVENCIONS CONCEDIDES

DADES DE VIATGERS MOVIMENT DEMOGRÀFIC

 • Fundació Esclerosi Múltiple .................................................................................................................................................................................................................................  125 €
 • Catalunya Contra el Càncer ................................................................................................................................................................................................................................  125 €
 • Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya ................................................................................................................ 125 €
 • AFA Escola de Bordils .................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 • Escola de Bordils ..............................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 • Material escolar per a l’escolarització obligatòria (per nen/nena) ..................................................................................................................... 140 €
 • Programa “Benvingut a Madremanya” ................................................................................................................................................................................................300 €
 • Llar d’infants (per alumne i mensualitat) ....................................................................................................................................................................................................10 €
 • Treball de recerca ...........................................................................................................................................................................................................................................................400 €
 • ADF “Puig d’Arques” (Ordinària 2022) ....................................................................................................................................................................................................500 €
 • Targetes ús servei SARFA (1 zona / 2 zones) ....................................................................................................................................................................... 2.230,75 €

NAIXEMENTS

153

162

268

498

886

1.242

1.243

1.208

1.626

1.514

1.113

1.009

645

720

Viatgers 2008

Viatgers 2009

Viatgers 2010

Viatgers 2011

Viatgers 2012

Viatgers 2013

Viatgers 2014

Viatgers 2015

Viatgers 2016

Viatgers 2017

Viatgers 2018

Viatgers 2019

Viatgers 2020

Viatgers 2021

Evolució dels viatgers a Madremanya de 
la línia de la SARFA durant els últims anys.

Bru Pueyo Julià    
Fill d’en Josep i la Judit  
Nascut el 21/03/2022

Bruno Domínguez Mongé 
Fill d’en Bernardo i la Berta 
Nascut el 23/05/2022

DEFUNCIONS

En Vicenç Madrenas Frigola 
va morir el dia 2 de febrer de 2022.

En Miquel Marquès Vilà 
va morir el dia 11 d’octubre de 2022.
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HORARIS DE SARFA TELÈFONS D’INTERÈS

HORARIS

Ajuntament de Madremanya ........................................972 490 159
 Fax ..............................................................................................................972 490 160
 Grup de difusió Whatsapp ..................................................616 415 672
 Correu electrònic ...................................madremanya@madremanya.cat
 Lloc web ..................................................................................www.madremanya.cat
CIR (Centre Intergeneracional Rural) .............................972 490 955
Consultori mèdic de Madremanya  ...................  972 490 098
Consultori mèdic de Bordils  ..........................................  972 491 177
CAP de Celrà  ................................................................................  972 492 500
CAP del Güell  ..................................................................................  972 210 708
Farmàcia Bordils  ........................................................................  972 490 012
Farmàcia Celrà  .............................................................................. 972 492 018
Farmàcia Corçà  .........................................................................  972 630 083
Farmàcia Flaçà  .............................................................................. 972 488 108
EMERGÈNCIES  ......................................................................................................... 112
Hospital Josep Trueta  .......................................................  972 940 200
Llar d’Infants El Molinet  ...................................................972 630 945
Consell Comarcal del Gironès  ..................................  972 213 262
Mancomunitat d’aigües  ....................................................... 972 630 171
 Urgències .................................................  629 373 256 / 638 825 737 

Ajuntament de Madremanya
 De dilluns a divendres .........................................de 10:00h a 13:00h
 Dijous ................................................................................... de 17:00h a 20:00h
Consultori Mèdic - Metge i infermera
 Dimecres ...........................................................................de 12:00h a 15:00h
 Previ sol·licitud d’hora ..........................................................972 490 098
Treballadora social
 2on dijous del mes ................................................de 09:00h a 14:00h
 Previ sol·licitud d’hora ............................................................972 201 962
Educadora social
 Dies a demanda .......................................................de 09:00h a 14:00h
 Previ sol·licitud d’hora ............................................................972 201 962

08:00 11:00 16:00 20:00

08:02 11:02 16:02 20:02

08:05 11:05 16:05 20:05

08:08 11:08 16:08 20:08

08:10 11:10 16:10 20:10

08:15 11:15 16:15 20:15

08:18 11:18 16:18 20:18

08:23 11:23 16:23 20:23

08:26 11:26 16:26 20:26

08:28 11:28 16:28 20:28

08:30 11:30 16:30 20:30

08:33 11:33 16:33 20:33

08:35 11:35 16:35 20:35

08:40 11:40 16:40 20:40

08:45 11:45 16:45 20:45

08:46 11:46 16:46 20:46

08:50 11:50 16:50 20:50

08:55 11:55 16:55 20:55

08:57 11:57 16:57 20:57

08:59 11:59 16:59 20:59

09:00 12:00 17:00 21:00

GIRONA - ESTACIÓ BUS

GIRONA - CORREUS

HOSPITAL JOSEP TRUETA

GIRONA - SALESIANS

PONT MAJOR

CAMPDORÀ

CELRÀ - CENTRE

CELRÀ - CAP

JUIÀ - ROTONDA

JUIÀ - CRUÏLLA

BORDILS

SANT MARTÍ VELL

VILOSA

MADREMANYA

MONELLS

IRTA

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

CRUÏLLES

URB. PUIG VENTÓS

LA BISBAL - J. TARRADELLAS

LA BISBAL - ESTACIÓ BUS

07:00 09:00 15:00 19:00

07:01 09:01 15:01 19:01

07:03 09:03 15:03 19:03

07:05 09:05 15:05 19:05

07:10 09:10 15:10 19:10

07:12 09:12 15:12 19:12

07:15 09:15 15:15 19:15

07:20 09:20 15:20 19:20

07:25 09:25 15:25 19:25

07:27 09:27 15:27 19:27

07:30 09:30 15:30 19:30

07:32 09:32 15:32 19:32

07:34 09:34 15:34 19:34

07:37 09:37 15:37 19:37

07:42 09:42 15:42 19:42

07:45 09:45 15:45 19:45

07:50 09:50 15:50 19:50

07:52 09:52 15:52 19:52

07:55 09:55 15:55 19:55

07:58 09:58 15:58 19:58

08:00 10:00 16:00 20:00

LA BISBAL - ESTACIÓ BUS

LA BISBAL - J. TARRADELLAS

URB. PUIG VENTÓS

CRUÏLLES

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

IRTA

MONELLS

MADREMANYA

VILOSA

SANT MARTÍ VELL

BORDILS

JUIÀ - CRUÏLLA

JUIÀ - ROTONDA

CELRÀ - CAP

CELRÀ - CENTRE

CAMPDORÀ

PONT MAJOR

GIRONA - SALESIANS

HOSPITAL JOSEP TRUETA

GIRONA - CORREUS

GIRONA - ESTACIÓ BUS



M A D R E M A N YA

MAPA EMPRESARIAL DE MADREMANYA
...i dels madremanyencs i madremanyenques

Ajuntament de Madremanya

Voleu inscriure la vostra empresa o modificar les dades? https://bit.ly/MapaEmpreses

SERVEIS:

Ad Libitum Costa Brava, serveis audiovisuals · AdN-Sostenible, 
assessoria en sostenibilitat · Alvocart, artesania · AQ:SC, disseny 
d'estratègies · Aterkia, disseny gràfic i multimèdia · b+v Taller 
d'Arquitectura, arquitectura · Fundació Inov-Culture, cultura · 
Happy Bikes, lloguer de bicicletes · Imbrica Environment & Engi-
neering,  enginyeria ambiental · Lloveras & Partners, advocats · 
M | Boda Íntima, fotografia · Mas Rajoleria · Pere Casadevall, 
transports · Xevi Pujolar Engineering, enginyeria · SIDA STUDI, 
ONG · Stiliana Mitzeva, disseny gràfic i il·lustració

SALUT I BENESTAR:

Estètica Cristina, estètica · Marta Terapeuta 
Vibracional, teràpies vibracionals · Sònia 
Vidó, perruqueria i estètica

ALIMENTACIÓ I BEGUDES:

Cargols de les Gavarres, cargols · Carnisse-
ria Jordi, carnisseria · Cellers de Madre-
manya, celler · Forn Mont-Ras, forn · La Ma-
rieta Verda, agricultura ecologica

TURISME:

Can Bassa, hotel rural · Can Mases, turisme rural · CIR Madre-
manya, bar i restaurant · El Racó de Madremanya, hotel · El 
Roura Blanch, bar i restaurant · La Plaça de Madremanya, 
hotel i restaurant · Mas Caterina, apartaments · Mas Tarrès, 
apartaments rurals

CONSTRUCCIÓ:

Construccions i Rehabilitacions de Masies 1976, construccions · 
Estufes Orgàniques, estufes · Giroemp, instal·lacions elèctri-
ques · Lluís Jardins Madremanya, jardineria

PRIMER SECTOR:

Jordi Boix, agricultura · Josep Güell, agri-
cultura · Jordi Marquès, agricultura · Mels 
Madremanya, apicultura · M. Lluisa Vidal, 
silvicultura


