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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
Em complau fer-vos arribar aquest primer butlletí d’informació municipal, que pretén ser una eina
de gran utilitat per tal de mantenir-vos informats sobre les actuacions de l’Ajuntament.
Ja fa sis mesos que gràcies a la vostra confiança, en les eleccions municipals, el grup d’Agrupació
de Veïns vam assolir el govern municipal. Des del primer moment, l’alcalde i les regidores hem format un equip de treball, per aconseguir una bona gestió i complir amb el programa votat per la majoria de veïns.
És un compromís per part de l’Ajuntament fer un pas decidit cap a la participació dels veïns en la
presa de les decisions clau de la política municipal, per això, s’ha iniciat la publicació d’aquest Butlletí Municipal. Juntament amb els portals d’internet que s’han posat en marxa en les últimes setmanes, tenim com a objectiu, una millora de la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns.
En aquest butlletí hi trobareu un resum de l’activitat municipal dia a dia i també informació sobre
els diferents temes que es discuteixen i gestionen per part de l’ajuntament. També s’hi inclouran
totes aquelles notícies sobre el municipi que es considerin més rellevants.
És voluntat de l’Ajuntament que aquest butlletí, a més a més de ser una font d’informació municipal, reculli la pluralitat d’idees i opinions de tots els veïns, per aquest motiu, el butlletí està obert a
la participació del grup Municipal de CiU i també a les diferents associacions que fan activitats en
bé del municipi.
Brunyola i Sant Martí té molts reptes per endavant i és només amb la participació de tots, amb les
ganes de treballar pel bé comú i la voluntat de cada un de nosaltres, que podrem assolir les fites
que ens hem proposat.
La sortida d’aquest butlletí coincideix amb les festes de Nadal, uns dies amb un munt d’activitats
programades per grans i petits (el Pessebre vivent, l’arribada dels Reis a Sant Martí, diversos actes religiosos, etc.), de les que podrem gaudir tots plegats, amb la família i els amics i així, amb la
nostra participació, fer més poble.
Des de l’Ajuntament; l’alcalde, les regidores i el personal municipal, us desitgem un molt Bon Nadal i que l’any vinent es compleixin tots els vostres somnis i desitjos.
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LA NOSTRA GENT
Els més menuts

ARLET CATEURA AROVITX

LLUC CULLELL BRUN
Fill de Jordi i Sandra, que resideixen a Brunyola, nascut el dia 17 de març de 2015.

Filla d’Albert i Eva, que resideixen a Brunyola, nascuda el dia 29 de juliol de 2015.

LIAM MAGÍ i RABIONET

ELSA HORTA PLANELLA
Filla d’Albert i Marta,que resideixen a Brunyola, nascuda el dia 19 d’abril de 2015.

Fill de Ferran i Montserrat, que resideixen a
Sant Martí Sapresa, nascut el dia 24 de setembre de 2015.

ÀNGELA THÉRÈSE MOLINS BESALÚ
Filla de Francisco Javier i Ana Maria, que
resideixen a Brunyola, nascuda el dia 23 de
maig de 2015.

S’han casat
JUAN AROVITX GÜELL amb MAR ROMANÍ
COSTA, de Brunyola, es van casar al Registre
Civil de l’Ajuntament de Brunyola el dia 6 d’agost
de 2015.

Ens han deixat
JOSÉ HORTA ROCA , de 91 anys, residia a Can

ROSA MATAS CAMPS , de 99 anys, era de la Rec-

Pons de Dalt, va morir 13 de gener de 2015. Fou enterrat en el cementiri parroquial de Brunyola.

toria de Brunyola, va morir el 28 de juliol de 2015. Fou
enterrada al cementiri parroquial de Brunyola.

MARIA VILARÓ QUER, de 89 anys, residia a Cal

RAMON HUIX GÜELL, de 86 anys, residia a Can

Fuster Vell, va morir el 24 de gener de 2015. Enterrada en el cementiri municipal de Sant Martí Sapresa.

Lladó, va morir el 2 de setembre de 2015. Fou enterrat
en el cementiri municipal de Sant Martí Sapresa.

JOSÉ DÍAZ PERERA, de 69 anys, residia a Can

ÀNGELA TRIADÓ PRAT, de 69 anys, residia al C/

Falgueras, va morir el 4 de febrer de 2015.

Escoles, 2, va morir el 23 de setembre de 2015.

CONSOL PIDEMUNT LLISTOSELLA, de 92

MERCÈ TOMÀS VILELLA de 95 anys, residia a Cal

anys, era de Can Rierademunt, va morir el 26 de febrer de 2015. Fou enterrada en el cementiri municipal
de Sant Martí Sapresa.

Anton, va morir el 21 d’octubre de 2015. Fou enterrada
en el cementiri parroquial de Brunyola.

NÚRIA SERIÑA BERNATALLADA, de 51 anys,
CONCEPCIÓN PUIG ESTANY,de 89 anys, residia
a Can Padrosa,va morir el 31 de març de 2015. Enterrada en el cementiri municipal de Sant Martí Sapresa.

residia a Can Martí Tresor, va morir el 17 de novembre
de 2015. Fou enterrada en el cementiri de Brunyola.

JOSEP HUIX GÜELL, de 77 anys, residia a Santa
ANNA CARANDELL FONT, de 93 anys, residia a
Can Puigrodonell, va morir el 9 de juny de 2015. Fou
enterrada en el cementiri parroquial de Brunyola.

Coloma de Farners, va morir el 14 de desembre de
2015. Fou enterrat en el cementiri municipal de Sant
Martí Sapresa.
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HISENDA

Els nous pressupostos de
2016

ESTAT D’INGRESSOS
Operacions no financeres

L’equip de govern de Brunyola i Sant Martí Sapresa
va aprovar el passat mes de novembre el pressupost
municipal de 2016 que és de 332.200,00 €. Es tracta
d’uns pressupostos restrictius amb l’objectiu de donar
compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El pressupost va rebre 4 vots a favor per part del
grup AdV-AM i 2 vots d’abstenció per part del grup de
Convergència.
L’objectiu de l’equip de govern és continuar millorant
els serveis i les prestacions que reben els veïns del
poble i, alhora, dur a terme les inversions més necessàries pel municipi.
Tot això sense augmentar a l’alça el cost de cap servei ni tampoc augmentat l’import de l’IBI, mantenint

Operacions corrents
I. Impostos directes
II. Impostos indirectes

160.000,00 €
5.000,00 €

III. Taxes i altres ingressos

58.700,00 €

IV. Transferències corrents

100.350,00 €

V. Ingressos patrimonials

150,00 €

Operacions de capital
VI. Transferències de
capital
TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

8.000,00 €
332.200,00 €

ESTAT DE DESPESES
Operacions no financeres

els preus de l’any anterior. Per tant, sempre evitant

Operacions corrents

que el finançament recaigui sobre els veïns, ja sigui

I. Despeses de personal

102.000,00 €

amb una pujada d’impostos o endeutament. Pel 2016

II. Despeses de béns corrents i serveis

169.800,00 €

no està previst demanar cap préstec.

III. Transferències corrents
IV. Despeses financeres

8.000,00 €
400,00 €

Operacions de capital
V. Inversions reals
TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

52.000,00 €
332.200,00 €

LLEI DE TRANSPARÈNCIA
L’Ajuntament de Brunyola ha posat en marxa tot el procés per complir amb la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que marca com
a objectiu recuperar la confiança de la ciutadania per mitjà d’una Administració més transparent
en la presa de decisions i en el recorregut dels diners públics i consolidant el dret d'accés a la
informació com un dret subjectiu dels ciutadans que només podrà ser restringit quan s'afecti als
drets i interessos expressament previstos per la Llei, com ara a la intimitat personal.
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HISENDA

Ordenances 2016
Ordenança fiscal núm. 1

Reguladora de l’impost sobre els béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2

Reguladora de l’impost sobre les activitats econòmiques

Ordenança fiscal núm. 3

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4

Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 5

Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 6

Prestació del servei d’aigua potable

Ordenança fiscal núm. 7

Reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment i neteja del clavegueram i de la depuració de tractament dels seus residus

Ordenança fiscal núm. 8

Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries

Ordenança fiscal núm. 9

Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal

Ordenança fiscal núm. 10

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Ordenança fiscal núm. 11

Taxa pel servei d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal núm. 12

Reguladora de les contribucions especials municipals

Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per usos excepcionals dels camins d’ús públic
municipals del municipi de Brunyola.

Ordenança fiscal núm. 14

Taxa per prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Ordenança fiscal núm.15

General de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic

Ordenança fiscal núm. 16

Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local.

Pel que fa a novetats en ordenances, cal destacar l’ordenança d’ocupació de via pública adreçada principalment a permetre l' ingrés a l’Ajuntament de la taxa
provinent dels paradistes de la Fira de l’Avellana. Fins
aquesta edició passada, aquest import s’ingressava al
Consell Comarcal. A partir de l’any 2016 es volen gestionar les parades des del mateix municipi. D’aquesta
taxa n’estaran exclosos els productors del municipi.
(explicació detallada a la pàgina web de l’Ajuntament).

REGULARITZACIÓ CADASTRAL D’URBANA I
INCLUSIÓ CONSTRUCCIONS DE L’ACTIVITAT
AGROPECUÀRIA
Hem estat informats que per part de la Direcció General
del Cadastre aquest any 2016 es duran a terme al nostre municipi (es realitza a tots els municipis de l’Estat de
manera més o menys esglaonada) els tràmits de regularització cadastral d’urbana (tant en sòl urbà com rústic) per tal de recollir correctament tots els immobles i

detectar errors o bé omissions per tal de corregir-los i
aconseguir que tothom tributi correctament. Aquest tràmit es realitzarà al nostre municipi durant el 2016 i l’Ajuntament estarà a la vostra disposició per tal d’ajudarvos a aclarir possibles dubtes, així com us hi podreu
adreçar per presentar les al·legacions que sorgeixin en
el procediment. Sereu notificats personalment de la
valoració final per la vostra finca i serà de pagament
obligat una taxa de 60€ per a la tramitació de la modificació en cas que sigui necessària.
També comunicar-vos que durant aquest 2016 es recolliran per part de la Direcció General del Cadastre dades de totes les construccions agropecuàries, granges,
basses, coberts agrícoles, que també seran objecte de
tributació. Aquests 2 procediments son aliens a l’Ajuntament però us podeu adreçar a nosaltres per a
qualsevol dubte i intentarem resoldre’l. Trobareu més
informació a la web del cadastre www.catastro.meh.es/
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HISENDA

Les subvencions demanades l’any 2015
Programa

Entitat

Segar els marges de camins rurals i prevenció
d’incendis

Diputació de Girona– Àrea de Medi Ambient

Fons de cooperació econòmica i cultural

Diputació de Girona– Cooperació Local

Esdeveniments de caràcter firal

Diputació de Girona– Unitat de Gestió Informació

Restauració i conservació immobles d'interès
patrimonial

Diputació de Girona– Servei de Monuments

Noves tecnologies

Diputació de Girona– Noves tecnologies

Repàs de ferm i sega de marges de camins

Diputació de Girona– Àrea de Medi Ambient
(ADF)

Suport de promoció activitat fisicoesportiva

Diputació de Girona– Cooperació esportiva

Treballadora familiar

Diputació de Girona– Acció Social

Brigada jove

Diputació de Girona– Acció Social

Programa Pt05—Avaluació piscines ús públic

Dipsalut

Projecte d’activitats de Joventut

Generalitat de Catalunya– Secretaria de Joventut

Programa Pm07– Activitats de promoció de la
salut

Dipsalut

Projecte “És gran, ser gran”

Ajut “Obra social” La Caixa

Acceptat / Denegat

Pendent
resolució

Programa de treball i formació adreçat a perso- Generalitat de Catalunya– Departament d’Emnes en situació d’atur que hagin exhaurit la
presa i Ocupació
prestació i/o subsidi per desocupació a través
del Consell Comarcal de la Selva

DESPESES DE PERSONAL
“Es disminueix la previsió de costos de partides fixes que mai s’han esgotat en els exercicis anteriors i
s’incrementa la partida corresponent a sous d’altre personal– assistència, amb previsió a contractar de
manera permanent un/a treballador familiar d’atenció domiciliària per a persones grans que viuen soles.”

Dir-vos també que a partir d’ara la treballadora familiar estarà contractada per tot l’any. Fins ara,
es contractava quan es tenia la subvenció, però en aquests pressupostos s’ha ampliat la partida
perquè considerem que la seva tasca és important.
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Al llarg del 2015…
Acord amb carreteres per al manteniment de l’àrea de servei de l’Eix Transversal a la zona
de Can Gavatxó
S’ha resolt favorablement el litigi existent entre el Servei de Carreteres de la Generalitat i l’empresa privada concessionària de l’Eix Transversal (C-25), i serà aquesta empresa l’encarregada del manteniment
de les àrees de servei de l’Eix Transversal, que fins al moment havia deixat de banda encarregant-se només de la via.
A partir d’ara, doncs, l’empresa té la obligació de fer-ne el manteniment i treure l’àrea de l’estat d’abandó
en què es troba. Ara, és el propietari de Can Gavatxó qui a títol personal ho manté net.

Contractació de servei de neteja per a les dependències municipals
A finals d’any hem normalitzat la neteja
del Castell de Brunyola contractant els
serveis professionals de l’empresa Alnet.
El servei de neteja consta amb la neteja
interior de tot l’edifici realitzant 10 hores al mes, distribuïdes en 5 hores cada quinzena.

Renovació de les bústies del veïnat de Serrallonga
Durant els mesos de maig / juny es van
iniciar els tràmits per dur a terme el projecte de renovació de les bústies del veïnat de Serrallonga.
Un cop realitzada aquesta tasca es dóna
per acabat
tot el procés
de renovació
de bústies al
terme municipal.
Només recordar que tota persona i/o entitat que no tingui bústia i estigui interessada en disposar-ne una a la seva agrupació veïnal, només cal dirigir-vos a l’Ajuntament a fer la sol·licitud.

Acord amb els veïns
Hem arribat a un acord
amb el Sr. Santiago Vilallonga per poder netejar
el terreny de l’entorn del
parc infantil de Sant Martí
Sapresa. D’aquesta manera podrem gaudir d’un
espai net i de fàcil accés
pels nens, nenes i familiars que en vulguin fer ús.

Canvi del programa de
comptabilitat municipal a
Xaloc que és gratuït
El Ple de novembre va acordar
subscriure’s al PAC- Pla d’assiistència Comptable de XALOCXarxa Local de Municipis Gironins, de la Diputació de Girona,
estalviant un cost important de
manteniment del programa informàtic de comptabilitat que
s’estava utilitzant fins ara.

Enllumenat Nadal
Per primera vegada
Sant Martí Sapresa
llumenat de Nadal.
que s’han instal·lat
de molt baix
consum.

Brunyola i
tenen enLes llums
son “led”,

Obres de repavimentació de la carretera de Brunyola a Sant Dalmai– 2a fase
Ja han finalitzat les obres de repavimentació
(que s’havien iniciat en l’anterior legislatura)
de la carretera municipal de Brunyola a Sant
Dalmai 2a fase.
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Placa d’agraïment a veïns i agrupacions
El dissabte dia 3 d’octubre dins la programació d’actes de la Fira de l’Avellana
es va procedir a la col·locació de la placa commemorativa a la façana del castell i a la seva inauguració amb el contingut següent:
“En reconeixement a totes les associacions, entitats i veïns que col·laboren de
manera desinteressada en activitats que dinamitzen el poble i que mantenen
les festes i tradicions al nostre municipi: Els Amics de Brunyola, La Comissió
de la cavalcada de reis i l’Associació de joves. Moltes gràcies per fer poble!”

Neteja periòdica de camins
L'equip de govern ha decidit seguir el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi, cada any es fa
un arranjament dels camins més transitats, l'ajuntament decideix quins camins s'han de repassar segons
l'estat en què es troben, i els treballs s'encarreguen a l'ADF o a altres empreses que es dediquin a fer treballs de millora.

Petició a carreteres de diferents mesures
de millora de la seguretat viària

Canvi de destí del PUOSC 2016 per a accessos a Sant Martí Sapresa

S’han sol·licitat diferents mesures per millorar la
seguretat viària al municipi. Són les següents:
 Realització d’un carril central amb eixamplament del ferm a l’accés a l’Església Parroquial de Sant Martí Sapresa i al Cementiri
Municipal.
 Instal·lació d’un semàfor indicador d’excés
de velocitat al pas per Sant Martí Sapresa.
 Millora de la senyalització a la cruïlla de la C
-63 amb l’Eix Transversal.
Per a la realització d’aquestes
actuacions cal que carreteres
les inclogui en el seu pressupost anual. Les converses fins
al moment han sigut favorables
i ara només ens queda fer-ne
el seguiment i esperar el moment en que se’ls hi assigni
una partida per a poder-les realitzar, i tant de bo siguin una
realitat abans del final de la
legislatura.

S’ha tramitat el canvi de destí d’una subvenció que
teníem concedida per a l’asfaltat d’un tram de 957’8
m del camí que uneix Sant Romà amb la carretera
de Sant Dalmai a Brunyola, per tal de destinar-la a
l’obra d’ordenació dels accessos a Sant Martí Sapresa.
Aquesta obra, està previst poder-la realitzar durant
l’any 2016 un cop s’hagi gestionat l’adquisició dels
terrenys per part de l’Ajuntament. Només podíem
sol·licitar el canvi de destí fins el 30 de novembre
d’aquest mateix any, i així s’ha fet per poder finançar una obra que considerem molt necessària pel
municipi i de la qual, si tot va bé, us parlarem en el
pròxim butlletí municipal.
Pel que fa a l’obra de pavimentació d’un tram de
957’8 m del camí de Sant Romà, dir-vos que per a
poder completar l’asfaltat ens cal la implicació del
municipi de Vilobí d’Onyar, atès que la carretera
transcorre per tres termes municipals diferents. A
banda d’aquest fet, cal abordar la millora i adequació del passallís sobre l’Onyar i un cop parlat amb
Vilobí d’Onyar, no tenen prevista l’execució de l’obra. En un futur, i amb coordinació amb aquest municipi, esperem poder-la realitzar.
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ACTUACIONS MUNICIPALS
Contractació tècnica de promoció econòmica i joventut

Conveni amb el Diari El Punt-Avui
Hem fet un estudi de costos de la publicitat que feia l’Ajuntament per les festes del poble i per la publicació obligatòria per
llei d’edictes de procediments. Es va negociar un preu anual
tancat i ara, de més, tenim gratuïtat en els edicte, rebem el diari
en paper i gaudim de la subscripció gratuïta per un mes a la publicació El Temps.

Redistribució de les oficines municipals
S’ha unificat l’espai de les oficines municipals canviant la distribució dels mobles ja existents i amb una despesa mínima de
fusteria i electricitat. No ha calgut obres ni adquisició de mobiliari.

S’ha contractat l’Anna Rocasalva, tècnica de promoció econòmica i joventut,
que oferirà els serveis d’assessorament dins l’àmbit de promoció
econòmica i desenvolupament local
del municipi, com:
- Accions de planificació estratègica de
desenvolupament local del municipi.
- Disseny, execució i/o seguiment de
projectes de dinamització turística del
municipi.
- Difusió d’informació, redacció de projectes i tramitació d’ajuts i subvencions
que puguin ser d’interès per l’Ajuntament.
-Donar suport a les iniciatives de l’associació de joves de Brunyola i Sant
Martí Sapresa, així com el tràmit de
subvencions que puguin ser del seu
interès.

Tobogan a la zona d’esbarjo del C/ St Salvador
S’ha col·locat un tobogan a la zona del parc infantil del C/Sant Salvador de Brunyola. D’aquesta manera, juntament amb els gronxadors i els
balancins amb molla que ja hi havia, queda
més complerta l’oferta d’activitats per poder-ne
gaudir la mainada
del poble amb la família.

Ajut social al casalet Arrandeterra
L’Ajuntament va aprovar l’ajut social a famílies amb
nens/es que precisen de necessitats educatives especials, atès que l’Ajuntament té reservada una partida als pressupostos municipals destinada a famílies
i institucions sense ànim de lucre.
Aquest any es va assumir amb càrrec a la partida
pressupostària, el 50% del cost del curs d’intervenció
assistida amb animals, promogut pel casal Arrandeterra al Mas Cucut de Brunyola, amb finalitats terapèutiques, per a totes
aquelles famílies que resideixen a Brunyola i que
tinguin fills amb necessitats
educatives especials.
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Facebook municipal
En un esforç per apropar la informació en temps real a tots els
veïns i veïnes hem obert un facebook de l’ajuntament.
El podeu buscar amb el nom
Ajuntament de Brunyola i Sant
Martí Sapresa. Podeu afegir-lo a
la vostra llista de preferits i comentar-ne les publicacions que
hi anem
penjant.

Conveni aparcament feixes Brunyola i instal·lació d’un focus. Instal·lació d’un altre punt de llum a les feixes de baix i
millora de l’enllumenat de la Plaça del Castell
En dates 8 de setembre de 2014 i 20 d’agost de 2015, l’Ajuntament
de Brunyola i el Sr. F.F.M. van subscriure dos contractes en virtut
dels quals el Sr. F.F.M. com a propietari de
les finques del paratge Can Font, les cedia
en precari a l’Ajuntament, amb destí a
l’aparcament de vehicles, per tal de solucionar la problemàtica que hi ha des de fa anys
amb l’aparcament de vehicles en no existir
cap zona destinada a l’efecte, a la Plaça del
Castell, problema que s’agreuja puntualment durant les festes del municipi.

Brigada jove
Un any més s’ha fet la contractació de dos joves del poble per la brigada jove de l’estiu. Van prestar servei durant 130 hores al municipi. Les tasques van ser: manteniment de l’entorn i tasques d’auxiliar administrativa.

Programa de treball i formació adreçat a persones en situació d’atur de més de 45 anys
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació a través del Consell Comarcal
de la Selva
Tal com es pot veure a l’apartat de Subvencions, s’ha concedit dur a terme aquest programa en el nostre
municipi. De la nostra zona s’hi van presentar dues persones, les quals han estat acceptades per portar
a terme aquest programa compartit amb els pobles d’Anglès i Osor.
Els treballs a realitzar consistiran en: la neteja de l’entorn de la Font Boixa, inclosa la llera i la resclosa.
Ara bé, caldrà esperar que la meteorologia ens sigui favorable i puguem tornar a gaudir de la seva aigua.
Si no és així, o en períodes de secada, es podrà gaudir igualment d’una petita caminada que tindrà Sant
Martí com a punt de partida i permetrà la descoberta de l’entorn; l’altre actuació serà la recuperació d’un
camí peatonal que permeti connectar el nucli de Sant Martí Sapresa amb la carretera local que condueix
a Sant Romà partint de Can Pujades i Mas Rossell, davant de l’Església Parroquial de Sant Martí. N’hem
dit el camí de missa, però en serà una variant que partirà del parc infantil de Sant Martí en substitució del
tram original d’aquest camí, per a poder-lo fer més accessible i lligar l’àrea d’esbarjo a nous itineraris que
en fomentin la utilització.
Tant per la primera actuació a la Font Boixa com per a l’adequació del tram inicial del nou camí entre
Sant Martí i la carretera de Sant Romà evitant la carretera C-63, es compta amb l’autorització de la família Vilallonga, propietària dels terrenys, amb qui es consensuaran els treballs prèviament al seu inici. Des
d’aquí el nostre agraïment per fer possibles aquests 2 projectes. Tot això es portarà a terme entre els mesos d’abril i maig del 2016.
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Xerrada farmacèutica
L’Ajuntament el dia 9 de novembre de 2015 va organitzar una xerrada informativa sobre aspectes relacionats amb la salut.
L’ha realitzat la Sra. Anna Serinyà, farmacèutica d’Anglès i va tractar
sobre ‘Què cal saber sobre la hipertensió arterial?’.

Taller de cuina de Nadal
En vigílies de Nadal i per tal d’eborar un menú nadalenc per aquestes
dates tan senyalades, es va realitzar
un taller de cuina el passat dia 10 de
desembre al Restaurant Can Segarra
de Brunyola.
El taller va anar a càrrec del cuiner i
responsable del restaurant, Sr. Marc
Martínez.
El menú elaborat va ser:

Escamarlans amb ceba caramel·litzada i moscatell.

Salmó al cava amb gratinat d' avellanes
Un cop finalitzat el taller, tots els 24 participants van poder degustarlo i intercanviar impressions.

Acords amb altres Ajuntaments
S’han iniciat treballs juntament
amb l’Ajuntament de Bescanó per
ajustar el límit del nostre terme
municipal a la zona Mas Llunés.
Actualment hi ha una petita franja
urbanitzable a Brunyola que es
retornarà a Bescanó a canvi de
compensar els metres de terreny
no urbanitzable coincidint amb el
camí.

Treballs manteniment via pública
S’han reparat diversos forats a
l’entrada del nucli de Brunyola a
l’alçada de la casa de colònies de
Can Font i el nucli de Sant Martí
Sapresa.
Estem a l’espera de rebre un nou
mirall per la cruïlla del Forn de
Sant Martí Sapresa, on també es
va reparar el suport.

Les receptes d’aquests dos plats es poden trobar a l’apartat de CUINA d’aquest butlletí.

Contractació serveis informàtics
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics,
estableix l’obligació de les Administracions Públiques envers els ciutadans de disposar
els mitjans electrònics necessaris per a una tramitació electrònica dels seus assumptes.
De la mateixa manera les relacions entre administracions públiques cada vegada més tenen caràcter telemàtic. Això fa imprescindible disposar de tècnics que resolguin de manera ràpida els problemes informàtics que puguin sorgir.
La prestació del servei d’assistència informàtica de l’Ajuntament de Brunyola s’adjudica a l’empresa Informàtica la Selva, SL.
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Resultats votacions a Brunyola i Sant Martí Sapresa...
Municipals 24 de maig

Partits
AdV-AM
CiU
PSC-CP

Regidors
4
3
0

Vots
118
114
1

Parlament de Catalunya 27 de setembre

%
49,37%
47,70%
0,42%

Cens

315

Votants

246

Vots en blanc

6

Vots nuls
% Participació

7
78,10%

Partits
JxSí

Vots
188

%
78,33%

CUP

25

10,41%

C's

14

5,83%

Unió.cat

6

2,49%

CatSíqueesPot

3

1,24%

PP

2

0,83%

Recortes Cero-Els Verds

2

0,83%

Generals 20 de desembre
Partits

Vots

%

DL

80

37,56%

ERC-CATSÍ

71

33,33%

EN COMÚ

25

11,74%

PP

14

6,57%

Unió.cat

6

2,82%

C’s

6

2,82%

PSC-PSOE

4

1,88%

PACMA

3

1,41%

* Dades extretes del diari Ara i El Punt-Avui
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La Vespa asiàtica, Vespa velutina, una nova
espècie invasora

Segurament qui més qui menys ha sentit a parlar de la vespa asiàtica Vespa velutina, que malauradament
s’ha estès molt ràpidament pel nostre país en pocs anys i que provoca greus problemes a les abelles autòctones.
La vespa asiàtica és originària del sud-est asiàtic, es creu que va arribar a França, segurament en algun
vaixell mercant procedent de l’Àsia al voltant de l’any 2004 i des d’aleshores s’ha estès ràpidament per
Europa. A Catalunya ja fa uns anys que va arribar i que es varen començar a
veure els primers exemplars, però no va ser fins l’any 2013 que es varen trobar els primers nius a l’Alt Empordà i la Garrotxa, que en poc temps s’han estès per tot Girona i part de Barcelona. Al nostre municipi aquest any ja s’ha
trobat el primer niu a la zona de la Riera de Sant Martí.

La vespa asiàtica
provoca greus
problemes a les abelles
autòctones

Aquesta vespa és de dimensions grans amb uns 3 cm de llarg, de color bàsicament negre i amb algunes
franges grogues a l’abdomen i sobretot a la potes on els últims artells són de color groc molt destacat,
com si portés mitjons. Al nostre país tenim altres vespres de dimensions grosses com la Megascolia flavifrons o la Vespa cabro, aquesta última molt semblant a la asiàtica però no és tan fosca i sobretot no té les
potes grogues.
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La seva alimentació és bàsicament a base d’insectes, però també es pot alimentar de fruita especialment
a la tardor. Dels insectes que caça sobretot s’ha especialitzat en atrapar abelles, per la qual cosa ha
esdevingut un greu problema per els apicultors , ja que a part d’acatar les mateixes abelles, fa que aquestes no siguin tan actives provocant una disminució important de la producció de mel.
Si parlem de la seva biologia, les vespes reines solen fer el niu a la primavera. La majoria dels nius es
troben a dalt dels arbres i a força altura. Aquests vespes fan els nius de fibra
d’escorça d’arbre i a principi de temporada és petit, però a mida que van passant els mesos la colònia creix i van augmentant les dimensions del vesper fins
arribar a fer uns 40-60 cm de diàmetre. I a cada niu pot arribar haver-hi més

A cada niu hi pot
arribar a haver 2000
individus

de 2000 individus.
Quan arriba la tardor la colònia fa créixer les noves reines, que poden arribar a ser més d’un centenar. I
aquestes abandonaran el niu i s’enterraran a terra per passar l’hivern i esperaran la propera primavera
per sortir i crear una nova colònia. Un cop les reines han abandonat el niu la població del vesper decreix
fins que mort. Això fa que any rere any la població d’aquesta vespa augmenti de forma exponencial i que
costi molt parar el seu avanç.

Tot i que les vespes asiàtiques provoquen greus
problemes a l’apicultura, no representen un risc
molt gran per la població, ja que no és especialment agressiva amb les persones i no pica si no
se la molesta.
QUÈ FER EN CAS DE LOCALITZAR EL NIU?
Per últim recorda que si algun veí localitza algun
niu de vespa asiàtica s’ha d’avisar els Agents Rurals 972 40 53 40 , per tal de procedir a la seva
destrucció.
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Actuació de millora– depuradora del polígon
Per tal de donar compliment als requeriments que l’Agència Catalana de l’Aigua exigeix als
abocaments d’aigües residuals, s’ha realitzat una modificació

a la depuradora del polígon

industrial Ca n’Illus que ha consistit en practicar uns orificis de ventilació al sistema per airejar el
conjunt i augmentar el treball dels microorganismes presents. La depuradora del polígon es troba
sobredimensionada pel reduït nombre d’establiments, i cal a través d’actuacions com aquestes,
ajustar-la a les necessitats reals.

Estudi enllumenat accessos a St. Martí
Amb l’objectiu de reduir el cost en electricitat, s’ha contactat a través del Servei de
Carreteres de la Generalitat amb l’empresa que va realitzar el projecte
d’enllumenat dels accessos a Sant Martí, per redactar un estudi que ens permeti
reduir el nombre de lluminàries presents o bé modificar-ne les característiques.
Estem a l’espera de rebre l’estudi i poder realitzar durant l’any que ve les
actuacions d’estalvi i eficiència energètica corresponents.

Aprovació franges perimetrals d’incendi
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en zones forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquestes i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama
urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector
primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals
o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions.
Per tant, la modificació multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció. S’ha aprovat definitivament el plànol de
delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, en el Ple extraordinari celebrat en la sessió
del dia 19 de novembre de 2015.
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Reubicació dels contenidors
S’ha repassat la ubicació dels contenidors de rebuig per intentar adequar-los a la demanda de
cada zona. S’ha eliminat el contenidor de l’Ermita de Sant Romà, que només s’utilitzava el dia
de l’aplec i la resta de l’any estava en desús i s’ha traslladat al punt de recollida principal del
veïnat de Sant Romà. També s’ha ubicat un nou contenidor a la zona de Mas Parés.

Deixalleria mòbil
S’ha realitzat una estada de dos dies de la deixalleria mòbil a Sant Martí Sapresa. Es va ubicar
a la zona de contenidors del nucli de Sant Martí Sapresa el dimarts 27 i el dimecres 28 d’octubre
de 2015. L’horari d’obertura va ser de 09:00h – 12:00h i de 16:00h – 20:00h.
A totes les persones que ho van sol·licitar se’ls va distribuir un bidonet de forma gratuïta per
reciclar l’oli de cuina.

Residus
Continuem generant molt rebuig al municipi (brossa que no es recicla),i la recollida d’aquest
tipus de rebuig és costós. El cartró, vidre i envasos tenen un cost fixe de recollida per
freqüències, però el rebuig a banda del cost propi del servei, factura per pes.
Estem iniciant els treballs per estudiar com podríem abaratir els costos i una de les accions a
emprendre seria la recollida de l’orgànica dels establiments de restauració perquè no s’aboqui
en els contenidors de rebuig. Aquesta actuació ens l’han recomanada des de l’empresa de
recollida del Consell Comarcal NORA, i encara es troba en fase d’estudi.
Per altra banda, us demanem des d’aquí a tots plegats un esforç addicional perquè reciclem.
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VI Festa Homenatge a la Gent Gran

JUNY

El passat 21 de juny es va celebrar a Brunyola la VI festa Homenatge a la Gent Gran.
La festa va consistir en un ofici solemne a l’església
Parroquial de Sant Fruitós de Brunyola amb acompanyament i concert de cançó catalana a càrrec de la
Coral el GEIEG. Tot seguit es va fer un dinar de germanor a la sala de Baix de l’Ajuntament, on després
de l’àpat es va fer entrega de les bandes d’honor a la
pubilla i l’hereu , així com també dels fadrins i dames
d’honor.
Tots els assistents van ser obsequiats amb un detall, que consistia, en una planta de decoració a
les senyores i una caixa de galetes Trias als senyors.

Aplec de Sant Romà

AGOS T

El passat 9 d’agost es va celebrar l’aplec de Sant Romà al veïnat de Sant Romà.
Es va celebrar l’ofici solemne a l’ermita. Tot seguit es van tocar
dues sardanes i es va resar el Sant Rosari. Finalment, hi va
haver una gran audició de sardanes i el sorteig d’un xai i d’un
pernil durant la tarda. Durant tot el dia es van rifar tortells.
Gràcies a tots els veïns de Sant Romà per organitzar aquest
aplec.

SETEMBRE

Aplec de Serrallonga
El passat 14 de setembre es va celebrar l’aplec de l’ermita Mare de Déu
de Serrallonga.
L’ofici solemne es va celebrar a les 12h del migdia amb orquestra i a la
tarda es va resar el Sant Rosari i hi va haver una audició de sardanes a
càrrec de la Principal de Cassà.
Gràcies a tots els veïns de Serrallonga per fer aquest aplec una realitat.
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XXI Fira de l’Avellana de la Selva
El passat 3 i 4 d’octubre de 2015 es va realitzar al municipi la vint-i-unena
edició de la Fira de l’Avellana.
Aquest any, es van incloure algunes novetats respecte edicions anteriors:
la cursa Avellana Límit organitzada per uns veïns del poble on també volem fer un petit agraïment als productors d’avellana que van col·laborar tot
aportant avellanes per als corredors de la cursa; un taller de demostració

OCTUBRE

de remeis naturals; un taller de piruletes de xocolata a càrrec de Miquel
Costabella; una actuació d’animació infantil a càrrec de Pep Puigdemont; zona de cavalls i ponis;
el concurs de collir avellanes a mà, el qual fou tot un èxit; xerrades informatives tècniques i visita
guiada al voltant del castell.
D’altre banda, es van mantenir actes que ja es feien en les anteriors edicions d’aquesta fira, com
per exemple: el concurs internacional d’esclovellar avellanes, la cursa de sacs a l’esquena, la
cantada d’havaneres, el concert “Avellana Jove”, l’audició de sardanes o la ruta guiada BrunyolaSt. Martí.
Durant els dos dies hi va haver diferents exposicions, fira d’artesania i venda d’avellanes de la
Selva.

NOVEMBRE

Festa Major de Sant Martí Sapresa
El passat 8 de novembre de 2015 es va celebrar la festa major en honor a Sant Martí amb l’Ofici
Solemne acompanyat pels Cors Alegres d’Anglès i una audició de sardanes amb la Cobla La Principal de Porqueres , així com l’habitual xocolatada.

AJUNTAMENT DE BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

20
ENTITATS

Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Jo Sóc de Brunyola
jovesbrunyola@gmail.com

És per això que volem recordar-vos a tots que podeu

Qui som?
Des de l’any 2008 els joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa hem posat en marxa un ambiciós projecte: crear
espais i organitzar activitats pel jovent al municipi.

unir-vos a nosaltres i col·laborar-hi de la forma i disponibilitat que més desitgeu, tan joves com grans!

On ens podeu trobar?

El nostre objectiu és, d’una banda, gaudir tots plegats de
les activitats que anem organitzant, i de l’altra, aconseguir crear un entorn on poder expressar les nostres inquietuds i realitzar projectes del nostre interès a casa nostra. Per aquest motiu, ens hem constituït com associació
amb el nom d’Associació de Joves de Brunyola i Sant
Martí Sapresa.

Què fem?
Durant aquest temps, aquest nou projecte s’ha concretat
en diverses activitats: L’avellana Jove, un concert de
gran èxit en motiu de la Fira de l’Avellana que ja arriba a
la desena edició el 2016, la realització de caminades de
joves pel municipi, sopars d’estiu a la fresca, la creació
de diversos espais de trobades pel jovent, l’organització

El nostre contacte és a través del correu electrònic jovesbrunyola@gmail.com. Totes les activitats i la informació referent a nosaltres la trobareu mitjançant el facebook. També podeu contactar amb nosaltres a través
de la nostra bústia, situada al castell de Brunyola.

dels busos de la diada Nacional de Catalunya, etc.

Us convidem a seguir totes les novetats! Desitjar-vos

I encara hi ha molts projectes i propostes per a tirar en-

molt Bones Festes!

davant!

Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola
elsamics@pessebrebrunyola.cat

Qui som?
L’any 1981 es va fer la primera representació del pessebre vivent. Això va arrelar fortament en el poble i va donar peu a organitzar-ho d’una manera oficial i permanent.
Per aquest motiu es va crear l’associació ‘Els amics de
Brunyola’.
Aquesta associació es va anar consolidant al llarg dels
anys i va diversificar-se organitzant vàries activitats, paral·lelament al pessebre. L’associació està formada per
brunyolencs o descendents que estimen el poble de Brunyola.

Què fem?
Durant tot l’any anem preparant la representació del
Pessebre Vivent de Brunyola, com a principal objectiu.
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Arribats els mesos d’Octubre, Novembre i Desembre, conèixer millor les contrades del poble.
s’intensifica la nostra feina preparant el pessebre. Gent
del poble i simpatitzants es preocupen de buscar botigues i empreses que vulguin col·laborar fent la seva
aportació

Altres actes més propis de l’associació són el sopar de
germanor, al Juliol, on s’agraeix a tots els participants
del pessebre la seva col·laboració; la ‘pollastrada’, on la
gent del poble prepara un bon esmorzar

per donar

Pels voltants Abril, organitzem la segona festa del poble,

ànims a tota la gent que s’ha ofert a desmuntar les es-

la festa del Roser. Pel Juny s’organitza una caminada

cenes del pessebre; i l’assemblea anual, on s’acorden

popular on no es pretén batre cap rècord sinó més aviat

les decisions generals de l’associació, es presenten els

fer una caminada pels camins i corriols del poble i així

comptes i noves propostes pel futur de l’associació.

Comissió de Reis de Sant Martí Sapresa i Brunyola
NIT DE REIS
La Martina està nerviosa. Avui s’ha llevat més d’hora de
l’habitual, ja que durant les vacances, i amb el fred que
s’albira fora, és fàcil que se li enganxin els llençols entre
els seus peus petits. Baixa esperitada les escales que
menen a la cuina, a on sa mare i la seva àvia estan preparant l’esmorzar. D’una revolada es beu el bol de llet
amb cereals davant el testarral de foc i puja de nou a la
seva cambra a vestir-se. Mentre ho fa, mira finestra allà;
entremig de la boira hivernal hi distingeix clarament tres

famílies i amics. I quan el sol ja es pon darrere les
muntanyes i la fred es fa més viva que mai, la Martina,
en Fruitós i un bon grapat d’infants més, abrigats fins a
les orelles i amb uns ulls espurnejants d’il·lusió, surten
a la plaça del poble, en la nit més màgica de l’any, amb
els seus fanalets i les cartes plenes de somnis a les
butxaques, a rebre Ses Majestats d’Orient, amb uns
càntics que s’encomanen als que ja fa anys que han
abandonat la tendra infantesa: “Visca els Tres Reis de
l’Orient, que porten coses per tota la gent”.

majestuoses siluetes i un seguici de gent que les acom-

Des de la Comissió de Reis de Sant Martí Sapresa

panyen. La nena tremola d’il·lusió. Per enèsima vegada,

i Brunyola, us volem desitjar unes Bones Festes i

revisa la carta que fa dies que té damunt de l’escriptori.

una feliç i màgica nit de Reis.

No tarda gaire estona en sortir per la porta i anar a casa
del seu veí i amic, en Fruitós.
Quan truca la porta ja li obre en Fruitós, delerós d’explicar a la seva amiga el que acaba de veure des de la
finestra: el mateix que la Martina. Els dos passen llarga
estona explicant les ganes que tenen que es faci fosc i
puguin encendre els fanalets que fa dies que tenen a
punt. Mentre repassen que el treball manual realitzat a
l’escola sigui impol·lut, de fons tenen posat el “Youtube”,
que els regala la melodia que cantussegen entre els
seus llavis innocents.
I el dia passa; i no només a la Martina i en Fruitós els
corsequen els nervis; també a les seves respectives
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GRUPS POLÍTICS
Agrupació de Veïns – AM
Des del grup Agrupació de Veïns ens adrecem per primera vegada a tots vosaltres veïns com a equip de
govern a l’Ajuntament del poble; dir-vos però, que l’experiència acumulada durant els 16 anys que hem
estat a l’oposició té un valor inestimable, doncs ens ha permès conèixer de primera mà les mancances
del municipi, tenir ben presents tots els problemes, i ara, començar a resoldre’ls amb molta i molta il·lusió
després d’un període ben llarg sense poder gestionar els diferents temes que són d’interès pel futur del
municipi.
Aquests 6 primers mesos han estat d’aprenentatge constant del dia a dia municipal, i a la vegada, hem
encaminat temes que ja esmentàvem en les nostres propostes de grup en les últimes eleccions municipals. En l’apartat d’actuacions del butlletí municipal ja us hem posat al dia dels diferents temes tractats
fins al moment, dels que anirem ampliant la informació a la vegada que avancin les gestions i/o treballs, i
us anirem valorant en els successius butlletins.
A banda dels temes del dia a dia, com a projectes importants de la legislatura tenim la construcció d’un
local polivalent al polígon de Ca n’Illus, l’ordenació dels accessos a Sant Martí, la senyalització de masies
i establiments, la promoció turística posant en valor el seu patrimoni, i també la promoció econòmica ,que
vol proposar que la nostra avellana obtingui la Indicació Geogràfica Protegida. El primer pas per engegar
el tema serà reunir-nos amb els productors i conèixer la seva opinió, però creiem que seria una manera
important de posar en valor el producte. I no ens oblidem de la celebració d’una consulta per conèixer l’opinió dels veïns davant la possibilitat d’establir el nom del municipi en Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Hem engegat els tràmits necessaris per obtindre els terrenys d’equipaments i zones verdes que ens pertoquen al polígon de Ca n’Illus, així com l’aprofitament que ens correspon com a Ajuntament del promotor
per tal de poder construir un local polivalent per a ús en festes i actes que ho requereixin, o bé en cas de
pluja, i que podrà ser utilitzat també per les entitats i associacions del poble. Desconeixem perquè l’Ajuntament no té encara degudament registrats els terrenys de la seva propietat al polígon després de tots
aquests anys, però ho estem resolent i que a la fi de la legislatura aquest local sigui una realitat o si més
no puguem deixar el tema ben lligat.
La ubicació a la zona industrial és en un punt entremig dels 2 nuclis i disposa de tots els serveis necessaris, i ens permetrà dinamitzar el municipi, doncs en cas de pluja i fins a dia d’avui moltes activitats no s’han pogut celebrar.
I res més, estem treballant amb molta il·lusió per poder dur a terme totes aquestes i moltes d’altres propostes, i sobretot, ens agradaria que tinguéssiu ben present que estem treballant per tots i totes i ja sabeu
on ens podeu trobar!

CiU

S’ha ofert un espai al butlletí al grup a l’oposició del qual no se n’ha fet ús.
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AGENDA

Calendari
34è Pessebre Vivent de Brunyola
 Divendres,
 Dissabte,

25 de desembre del 2015

26 de desembre del 2015

 Diumenge,

27 de desembre del 2015

 Divendres,

1 de gener del 2016

Totes les representacions comencen a les 19.00 h.

Cavalcada de Ses Majestats els Reis
d’Orient
 Dimarts,

5 de gener del 2016

A la plaça de Sant Martí Sapresa a les

18.30h.

Festa Major de Brunyola

 Diumenge,

24 de gener del 2016

L’ofici solemne serà a les 11h. A les 12h hi haurà actuació de
sardanes amb La Principal de Porqueres. També hi haurà
concentració de motos clàssiques i vermut.

Taller de memòria

Cada dimarts de les 16.00 h a les
17.30h a la sala de dalt de l’Ajuntament.
Està obert a tothom. Per a inscripcions, trucar a l’Ajuntament.

Curs de prevenció en caigudes

Cada dimarts de les 17.30h a les 18.30h a la sala
de dalt de l’Ajuntament.
Està obert a tothom. Per a inscripcions,
trucar a l’Ajuntament.

Període per fer foc
Recordem que el període de crema (mitjançant la
sol licitud corresponent) està en vigor fins
el dia 14 de març de 2016
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CUINA

Escamarlans amb ceba caramel·litzada i moscatell
Ingredients per a 4 persones:


16 escamarlans grans



2 cebes grans



1 got de moscatell



Oli



Sal

Procediment:
1.

Posem una cassola amb un raig l'oli al foc.

2.

Tallem la ceba ben fina a rodelles.

3.

Quan l’oli estigui calent, hi tirem els escamarlans, els hi donem un parell de voltes, els traiem de la
cassola i els reservem en una plata on els salarem.

4.

Posem la ceba tallada dins la cassola d’oli on hem passat els escamarlans, i la deixarem coure a
poc a poc.

5.

Quan la ceba estigui ben rossa, afegim els escamarlans i ho barregem (tot a foc fort). Seguidament
hi tirem el moscatell i ho anem remenant.

6.

Ho deixarem coure 4 o 5 minuts, i ja el podrem emplatar.

Salmó al cava amb gratinat d'avellanes
Ingredients per a 4 persones:

1 porro gran


4 talls de 200 grams crus de salmó (o trossos més petits)



2 gots de cava



1 copa de conyac



Un bon raig de crema de llet



Avellanes de Brunyola torrades i triturades de mida granada (per cobrir els talls de salmó)



Sal



Oli

Procediment:
1.

Marcar el salmó amb una paella (si la peça és gran).

2.

Tallar el porro en juliana petita. Posar oli a una paella o cassola i tirar-hi el porro tallat. Anar remenant. Quan quedi transparent, treure’l i posar-lo a una paella plana (per fer de base).

3.

Sobre el porro hi posarem el salmó. El ruixarem amb conyac i, si volem, el podem flamejar.

4.

Posem una mica de sal, el cava i la crema de llet.

5.

Es sacseja la paella mentre va coent. Si es vol, es pot girar el peix.

6.

Es posa la picada d'avellanes sobre cada tall de peix.

7.

Ho posem tot al forn amb el gratinador a 200ºC durant 2 minuts vigilant que no es cremin les avellanes, i ja es pot servir.

FIT!

BON PRO
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SALUT

Diabetis Mellitus

Aprofitant que aquest any s’han destinat tots els diners recaptats de la Marató de TV3 a la investigació
per la diabetes mellitus, a continuació farem una breu introducció a la malaltia que tanta gent pateix.
QUÈ ÉS LA DIABETIS MELLITUS?

La diabetis és una malaltia crònica en què el
pàncrees no produeix insulina suficient i, com a
conseqüència d'això, augmenta el sucre a la sang.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL SEU CONTROL?

Un control adequat de la diabetis reduirà l'aparició
de complicacions com són la retinopatia
(ceguesa), la nefropatia (diàlisi), les malalties cardiovasculars (infarts i embòlies) i les amputacions.

QUÈ S’HA DE FER PER ACONSEGUIR UN BON
CONTROL?

És molt important seguir una alimentació equili-

brada, mantenir el pes adequat, prendre el tractament cada dia i acudir als controls periòdics de
medicina i/o infermeria.
Practicar exercici diàriament ajuda a controlar el
sucre i el pes. Es recomana: caminar, nedar, fer
bicicleta, gimnàstica, ballar, fer tai-txi...

COM US HEU D’ALIMENTAR SI SOU DIABÈTIC/A?

La dieta mediterrània rica en verdures, hortalisses, fruita, peix, llegums, oli d'oliva, etc., és adequada per a tothom i també per al pacient diabètic.
1.
2.

Repartiu els aliments en diverses preses al
llarg del dia.
Limiteu les quantitats de pa, patates, arròs,
llegums i pasta . Eviteu
els pastissos, gelats,
sucs de fruita,refrescs
amb sucre, mel.
3.
Limiteu la fruita a
un màxim de tres peces
mitjanes al llarg del dia.

4. Substituïu el sucre per edulcorants artificials.
5. Consumiu aliments rics en fibra: verdura, hortalisses, cereals i llegums.
6. Consumiu peix blanc o blau.
7. Consumiu carns blanques i magres.
8. Reduïu el consum de greixos d'origen animal i
utilitzeu oli d'oliva.
9. Consumiu làctics semidesnatats o desnatats.
10. Reduïu el consum de sal.
11. Limiteu el consum d'alcohol a una o dues preses al dia.
12. Utilitzeu formes de cuinar senzilles: bullir, coure al forn, a la planxa o al vapor.

COM ES MANIFESTA LA HIPOGLUCÈMIA (baixada
de sucre)?

Símptomes: Suor freda, debilitat,
mareig, tremolor, visió borrosa,
palpitacions...
Com podeu prevenir-la? No retardeu ni us salteu cap àpat . En cas
d'exercici físic extra, preneu alguna ració extra d'hidrats de carboni. No preneu més medicació de la prescrita.
Tractament: Preneu ràpidament: suc de fruita,
sucre, caramels, galetes...
Si esteu inconscient, una altra persona pot administrar-vos una ampolla de glucagó intramuscular
i contactar amb el servei d'urgències (112 o 061).

PEUS

Vigileu-vos diàriament els peus, mantingueu una

higiene correcta dels peus i de les ungles, assequeu-vos bé entremig dels dits i hidrateu la
pell. Utilitzeu sabates còmodes.
En cas que apareguin lesions, consulteu-les amb
la vostra infermera.
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PASSATEMPS

Sopa de lletres
A la següent sopa de lletres hi trobareu les paraules:
BRUNYOLA

SANT MARTI

SERRALLONGA

AVELLANA

SANT FRUITOS

ESCOLES

SAPRESA

PESSEBRE

SANT ROMA
SANT SALVADOR

Si les trobeu i les elimineu podreu llegir una frase de la història de Brunyola i el nom de l'autor.
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PASSATEMPS

Diferències
Trobeu les 8 diferències:

Jeroglífics
Fa temps que vius en aquest poble?

D

Com van quedar elles a la classificació?

NNNNNN

+

Qui són aquests?

D’on és en Mauri?

2 + 3
Si la vol tenir…

P
Les solucions es trobaran al proper butlletí

D = DA
Fruita

Argent N

BONES FESTES A TOTHOM!

