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BRUNYOLA I SANT MARTÍ
SAPRESA

informa

És poesia Nadal,
és nit ancestral,
és vers,
és llum de l'Univers,
és cançó, és simfonia,
és de l'any un regal,
és temps d'alegria
amb pinzellades de fred,
és un somni al món dels desperts…
Isabel Barriell

Butlletí municipal
Ajuntament de

Brunyola
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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
De nou teniu a les vostres mans aquest tercer butlletí per continuar informant-vos de les actuacions de
l’Ajuntament i altres temes del municipi.
L’activitat a l’Ajuntament continua anant a tota màquina per tal d’anar resolent tots els afers que es presenten dia a dia i també, tot allò encallat de fa temps, pendent de resoldre.
El programa de govern es va complint fil per randa i, en aquest moment, estem ja tancant els pressupostos del 2017 que, quan llegiu aquest butlletí, esperem que ja estiguin aprovats.
L’aprovació del pressupost, la seva posada en marxa i el seu compliment, és la tasca més important de
l’any, doncs aquí hi estan previstes totes les actuacions a fer i la consignació econòmica per portar-ho a
terme. A grans trets, augmentem considerablement les partides de reparació i millora de carreteres i camins, l’atenció a la gent gran; als joves i iniciarem el projecte i els treballs de senyalització de les masies i
activitats econòmiques.
En quant a feina feta durant aquest semestre, informar-vos de:
 L’arranjament de l’entrada a Sant Martí Sapresa que es preveu tenir-ho acabat pel mes de març.
 Estem acabant un estudi per l’obtenció de dades acurades sobre l’estat real actual de l’activitat ra-

madera i previsió de focalitzar en la millora de la gestió per part de l’Ajuntament.
 Estem treballant per resoldre la cessió dels terrenys que han de ser de propietat municipal del Polí-

gon de Ca n’Illus pendent des de l’any 2006.
 Continuem col·laborant amb els productors per la marca col·lectiva Avellana de Brunyola.

Totes les altres activitats realitzades, les trobareu detallades en el butlletí.
Comunicar-vos també que, per motius personals, el Secretari Sr. Rafel Berga, va deixar la secretaria el
dia 31 d’agost. Per cobrir aquesta baixa, el dia 1 de setembre, es va incorporar la secretària habilitada
Sra. Gemma Masmiquel. Aprofitem per donar-li una calorosa benvinguda com a secretària a l’Ajuntament
de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Per acabar, animar-vos a petits i grans a col·laborar amb les diferents activitats que es faran al municipi
aquest dies de Nadal, el Pessebre Vivent i la festa dels Reis, que desitgem que les pugueu gaudir molt.
No podia concloure aquesta benvinguda sense desitjar-vos un molt Bon Nadal i un proper any 2017 ple
d’ il·lusions.
Bones festes!
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LA NOSTRA GENT

Els més menuts

ONA LLENA MARTÍNEZ, filla de Francesc Xavier i Marta, que resideixen a Brunyola, nascuda el
dia 29 de setembre de 2016.

Ens han deixat
PILAR VENTURA GÜELL, de 94 anys, veïna de Cal Menut, residia a Blanes, va
morir el 5 de juny de 2016. Fou enterrada en el cementiri parroquial de Brunyola.

QUIMETA BOSCH RAMIÓ, de 76 anys, residia a Can Jan de Sant Martí Sapresa ,
va morir el 17 d’agost del 2016. Fou enterrada en el cementiri municipal de Sant Martí
Sapresa.

SALVADOR COLOMER COLL, de 87 anys, residia a Anglès, va morir el 28 d’agost
de 2016. Fou enterrat en el cementiri parroquial de Brunyola.

PERE GÜELL VENTURA, de 96 anys, residia a Can Peres Nou de Brunyola, va
morir el 4 de setembre de 2016. Fou enterrat en el cementiri parroquial de Brunyola.

PERE XARGAY BAYÉ, de 48 anys, residia a Can Subiranas de Sant Romà, va morir
el 17 de desembre de 2016. Fou enterrat en el cementiri parroquial de Brunyola.
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HISENDA

Les subvencions demanades l’any 2016
Programa

Entitat

Arranjament de ferm

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 patri- Diputació de Girona– Servei de Monuments
monial
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

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 d’atenció a l’envelliment

Ajut “Obra social” La Caixa

Jutjat de Pau

Generalitat de Catalunya—Departament de Justícia

Acceptat /
Denegat
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HISENDA

Ordenances 2017
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.

Ordenança fiscal núm. 17

Reguladora de l’impost sobre despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de
caça i pesca

Ordenança fiscal núm. 18

Reguladora de preus públics corresponent a les visites guiades al Castell de Brunyola.

El ple de l ’ Ajuntament de Brunyola en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2016, va acordar
l ’ aprovació inicial de l ’ or denança municipal de gestió dels residus de la construcció i demolició.
Actualment, es troba l ’ expedient a informació pública , perquè els interessats puguin examinar l ’ expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Els documents es poden consultar a l ’ ajuntament en horari d ’ atenció al públic els dilluns i dimecres de 16:00h a 20:00h i els dimarts, dijous i divendres
de 10:00h a 14:00h fins el 24 de gener de 2017 en què finalitza el termini d ’ exposició pública.
Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es generen a les obres de construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’ u n bé immoble.
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HISENDA

Els nous pressupostos de
2017

ESTAT D’INGRESSOS
Operacions no financeres
Operacions corrents
I. Impostos directes
II. Impostos indirectes

L ’ equip de govern de Brunyola i Sant Martí Sapresa
163.030,32€
2.000,00€

III. Taxes i altres ingressos

52.580,00€

IV. Transferències corrents

141.286,35€

V. Ingressos patrimonials

50,00€

TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

municipal

per

l ’ exercici

2017

que

és

de

365.946,67€.
La necessitat de donar compliment a l ’ objectiu
d ’ estabilitat pressupostària i a la regla de la despesa i en general a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d ’ abril, d ’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera i a una previsió de disminució generalitza-

Operacions de capital
VII. Transferències de capital

va aprovar aquest mes de desembre el pressupost

7.000,00€
365.946,67€

da d ’ ingressos provinents de la participació en els
tributs de l ’ Estat, no obstant, amb un intent de poder concorre a un major nombre de subvencions per
activitats i obres que es desenvolupin en el municipi,
obliguen a la realització d ’ uns pressupostos pru-

ESTAT DE DESPESES

dents.

Operacions no financeres
El pressupost va rebre 4 vots a favor per part del

Operacions corrents

grup Adv-AM i 3 abstencions per part del grup de

I. Despeses de personal

102.000,00€

II. Despeses de béns corrents i serveis

184.023,50€

III. Despeses financeres

Convergència.
L ’ objectiu de l ’ equip de govern és continuar millo-

300,00€

rant els serveis i les prestacions que reben els veïns
del poble i, alhora, dur a terme les inversions més

IV. Transferències corrents
V. Fons de contingència

12.000,00€
850,00€

Operacions de capital
VI. Inversions reals
TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

66.773,17€
365.946,67€

necessàries pel municipi.
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Al llarg del 2016…
Entrada en funcionament de la depuradora de la zona industrial Ca n’Illus.
La depuradora de la zona industrial es troba en funcionament després de la finalització de les obres per
modificar-la i haver-la connectat a la xarxa elèctrica. Ja vàrem explicar a l’últim butlletí que la parcel·la
municipal no disposava d’escomesa elèctrica.
Aquest mes de setembre l’analítica realitzada per part del servei d’inspecció del Consell Comarcal ja ha
estat satisfactòria i es troba dins els paràmetres establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua. El problema
es trobava en el sobredimensionat de l’estació depuradora en el moment de realitzar l’obra d’urbanització
del polígon, ja que les expectatives pel que fa a implantació d’empreses no les coneixem, però a la realitat, les activitats instal·lades al polígon són poques i amb un volum d’aigües residuals similars als domèstics, fent que la depuradora biològica no funcionés correctament.

Neteja dels entorns dels nuclis urbans de
Brunyola i Sant Martí Sapresa.
A finals de setembre es van dur a terme unes actuacions de neteja de zones verdes i marges del voltant dels
nuclis urbans. A part de desbrossar marges també
s’ ha realitzat un pas peatonal de sorra que uneix la
plaça de Brunyola amb la zona d’aparcaments i contenidors.
També es va netejar la zona d’aparcaments de la vinya del rector (zona d’acampada) i la carretera per arribar-hi.

Tancament
de
termes amb Santa
Coloma.
El passat 29 de setembre es va firmar definitivament la

delimita-

ció dels termes amb el
poble veí de Santa
Coloma

de

gestions

que

Farners,
havien

estat

iniciades

2005

quan

l’any

es

va

sol·licitar la confecció
del mapa municipal de
Brunyola per a la delimitació del terme municipal en la part que
confronta amb els municipis de Santa Coloma de Farners, Bescanó,

Anglès,

d’Onyar i Osor.

Vilobí
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Estat de tramitació en relació al can-

Instal·lació d’un element separador mòbil a la sala

vi de nom del municipi en Brunyola i

de Cal Campaner al Castell de Brunyola.

Sant Martí Sapresa.
S’ha instal·lat un parament mòbil a la sala per poder adeDes del Servei de Governació de la Gene-

quar un espai d’emmagatzematge a la part posterior que

ralitat ens han ofert tot el seu suport per a

sigui compatible amb la celebració dels actes públics que

la tramitació del canvi de nom i així ens ho

es realitzen en aquest espai.

ha fet saber el Sr. Raúl Morales en una
visita aquest mes de novembre al nostre
Ajuntament. En breu, rebrem tota la documentació necessària que ens cal preparar
per a realitzar els tràmits i seran els mateixos serveis jurídics del departament que
ens assessoraran en tot moment.

Limitació de l’estacionament a l’àmbit de la plaça del Castell de Brunyola.
Al mes d’agost es va realitzar una reunió veïnal per debatre la necessitat de limitar l’estacionament a la
Plaça del Castell. Sobretot durant els dies festius, no es pot gaudir de l’espai públic a causa del gran volum de vehicles estacionats a la plaça, i creiem que és un fet que, a banda d’augmentar-ne la perillositat,
desvirtua la imatge del conjunt del Castell, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
Es procedirà en breu a la col·locació de cartells indicatius de l’espai d’estacionament disponible a la Plaça, que anirà des de l’accés per la carretera local a l’alçada de Can Font
fins a la torre sud del Castell, coincidint amb l’espai que es troba sota els
lledoners. En aquest punt es senyalitzarà una plaça d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda i d’altres per als veïns. La resta de vehicles
caldrà que aparquin a les zones ja destinades a aquest ús i de les quals
millorarem la senyalització. També es col·locarà un cartell informatiu a l’enttrada a l’espai de Plaça indicant la prohibició d’estacionament. En tot cas,
serà possible l’entrada a la Plaça per càrrega i descàrrega i també per
apropar persones amb mobilitat reduïda a l’Ajuntament, al restaurant i a la
resta de finques veïnes, així com el pas al carrer de Sant Salvador, del qual
se’n limitarà l’accés per la Plaça només als veïns.
Esperem que aquestes mesures siguin respectades per a tots els veïns i visitants del municipi i entre tots,
millorem la funcionalitat d’un espai que ha de servir per a un ús cívic de tots plegats.
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ACTUACIONS MUNICIPALS
Manteniment de camins rurals.

Al llarg de l’any, s’estan duent a terme el manteniment i arranjament de camins rurals del poble per tal
d’un millor accés. Els treballs s’encarreguen a l’ADF o altres empreses que es dediquin a fer treballs de
millora. També s’han netejat les vores de la carretera de Sant Dalmai a Brunyola (sorra acumulada, vegetació…) per tal que l’aigua no es quedi embassada quan plou.

Condicionament i millora del camí Fondo

Condicionament i millora del camí a l’accés

de Sant Martí Sapresa.

als aparcaments de Brunyola.

S’ha realitzat durant el mes d’octubre la millora

Aquest mateix mes de desembre s’han iniciat les

d’un tram del camí que connecta Sant Martí amb

obres de pavimentació i millora de les instal·lacions

Brunyola. Concretament s’ha millorat el tram

soterrades existents al tram de carrer que sortint de la

anomenat Carretera Fonda, que uneix la Plaça

plaça del Castell arriba a la zona d’aparcaments

Major de Sant Martí Sapresa amb Can Rierade-

públics. Aquesta obra era necessària per finalitzar la

vall i l’entrada del poble per la banda sud des de

urbanització del carrer en sòl urbà (a partir d’aquest

la C-63, i el tram de camí que va des de Can

punt és sòl urbà no consolidat i passa a camí), millo-

Rieradevall fins al transformador elèctric en

rant la connexió amb la zona d’aparcaments i evitant

direcció Brunyola.

que hi haguessin desperfectes amb la pluja a causa
de la pendent d’aquest tram.

L’obra s’ha realitzat amb aportació d’àrid i gresa
posteriorment compactats, i la millora dels punts

El tram de carrer s’ha realitzat amb un paviment simi-

de desaigües del camí. S’ha reparat una arqueta

lar a l’existent a la plaça, amb la recollida d’aigües al

existent a la cruïlla del camí amb els accessos al

centre i a un sol nivell. S’ha aprofitat per soterrar de-

nucli de Sant Martí i se n’ha millorat la connexió.

gudament les instal·lacions d’enllumenat i abastament
d’aigua públiques evitant riscos i garantint-ne la durabilitat.
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Canvi d’horari d’atenció al públic a les
oficines de l’Ajuntament.

Taller de memòria i curs en prevenció de
caigudes.

El nou horari d’atenció al públic de l’Ajuntam-

Cada dimarts, a la sala de dalt de l’Ajuntament es

ent, a partir del 05.09.2016 és:

realitzen els tallers de memòria i d’exercici físic i

-DILLUNS de 16:00 a 20:00h.

prevenció de caigudes. Animem a tots els veïns i

Serveis: Alcaldia, Secretaria i Urbanisme

veïnes a assistir-hi perquè també és un moment

Atenció ciutadana per entrega de documentació.

de trobada amb els veïns.

- DIMECRES de 16:00 a 20:00h.
Serveis: Alcaldia i Secretaria
Atenció ciutadana per entrega de documentació.
- DIMARTS, DIJOUS i DIVENDRES de 10:00
a 14:00 h.
Atenció ciutadana per entrega de documentació.

Taller de Cuina de Nadal.
En vigílies de Nadal i per tal d’elaborar un menú nadalenc per aquestes dates tan assenyalades, es va
realitzar un taller de cuina el passat 2 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:
Llenguado a la catalana
Llagostins

gratinats

amb

allioli

suau

d’avellanes
Fricandó de vedella amb bolets
Brownie de xocolata

Un cop finalitzat el taller, tots els participants
van poder degustar els plats.
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ACTUACIONS MUNICIPALS
Projecte ordenació accessos a Sant Martí Sapresa
Finalment aquest mes de novembre hem pogut adjudicar definitivament les obres d’ordenació dels accessos a Sant Martí. Malauradament, el procés s’ha vist dificultat per l’al·legació realitzada per l’empresa que
va quedar segona en el concurs realitzat per l’adjudicació de l’obra; en l’al·legació l’empresa Argon Informàtica S.L., que finalment serà l’empresa que realitzarà l’obra, argumentava que la primera empresa havia de quedar fora de concurs per la interpretació que es derivava d’una lectura acurada del plec de clàusules de l’adjudicació. Un cop estudiada l’al·legació, s’ha admès a tràmit i s’ha iniciat de nou el procés
d’adjudicació.
Estàvem en disposició d’iniciar-les abans de finalitzar l’any però s’ha preferit esperar al gener per no tenir
l’espai ocupat i l’obra parada durant els dies festius. Esperem doncs, iniciar l’any amb la millora dels accessos a Sant Martí, una obra llargament esperada i necessària per millorar la imatge i funcionalitat al
nostre municipi.
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Xerrada sobre el procés de regularització cadastral (PRC).
A la sessió d’informació, realitzada el 24 d’octubre, es va explicar en què consisteix el PRC i a continuació
es troba resumit el contingut de la sessió amb els següents punts:
1. El procediment de regularització cadastral (PRC) no afecta a totes les finques de Brunyola,
només a aquelles que presentin discrepàncies físiques, o sigui, que el que hi hagi a la base de
dades del cadastre no coincideixi amb el que hi ha a la realitat.
2. S’han fet fotografies de totes les finques a les quals s’hi ha pogut accedir. A manca de
fotografia, s’ha utilitzat el catàleg de masies com a document base de treball.
3. Les finques que siguin objecte de regularització rebran una notificació del Ministerio de Hacienda amb les noves dades de la finca i una taxa per pagar de 60€. Hi haurà un període de 15 dies
per presentar al·legació. Aquesta al·legació s’haurà de presentar a la Gerència Territorial del
Cadastre (Girona).
4. A posteriori es rebran les liquidacions complementàries del tribut de l’IBI dels tres anys anteriors
més l’any en curs. Aquestes liquidacions les realitzarà el Consell Comarcal de la Selva.
5. Les construccions agrícoles, que estan obligades a tributar a partir del 2015, no rebran liquidació complementària d’anys anteriors.
En aquesta sessió informativa es va explicar que les dades cadastrals es poden consultar al web del
Ministerio de Hacienda al següent enllaç, posant la referència cadastral http://www.sedecatastro.gob.es/
A la notificació del Ministerio de Hacienda, hi ha un codi, que entrat a l’enllaç anterior es pot consultar
l’històric de la finca i es mostra com estava abans i com està ara, després del PRC.

Xerrada sobre la delimitació de finques rústiques
En data 21 de novembre es va organitzar una xerrada sobre la delimitació de finques rústiques, per a
l’interès que pot suposar en un municipi imminentment rural com el nostre, i per complementar la xerrada
realitzada de regularització cadastral. La xerrada la va realitzar l’enginyer tècnic en topografia Margarita
Moll Pons, amb 15 anys d’experiència en mesura i delimitació de finques per a la col·locació de fites, investigació sobre la titularitat de camins que limiten dues finques o passen per dins una finca, i informes
pericials de límits de finques (conflictes entre veïns). A continuació us adjuntem el contingut de la xerrada
per si és del vostre interès.
En la xerrada va exposar que normalment qui s’adreça a ella és:
1. El propietari de la finca que la vol delimitar i es troba que: té una finca i s’ha adonat que al cadastre hi
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consten més m2 que al registre/escriptura, el veí li ha agafat un tros i ho vol delimitar, el veí ha marcat la
finca i considera que el límit no és correcte,etc. Com es pot arreglar?
2. Un advocat pels mateixos motius anteriorment esmentats o perquè no troben acord amb el veí i és necessari un informe pel jutjat.
3. Un jutge, per realitzar informes per les dos parts en discussió i emetre un dictamen pericial.
Els 2 casos que s’exposen a continuació, juntament amb el procediment i solucions plantejades, són molt
habituals i poden servir-vos de guió en cas de trobar-vos en la mateixa situació:

1. FINQUES DELIMITADES SOBRE EL TERRENY


La finca està perfectament delimitada amb fites, o amb límits naturals com poden ser: marges de
pedra, camins, rieres, regs, plantacions...



No hi ha cap conflicte.

QUÈ FEM? S’ha de mirar si el cadastre i/o registre està malament. La solució més fàcil és seguir el procediment del cadastre o registre per corregir l’error (solució punt 4). El millor per evitar conflictes és tenir
fites!

2. PROBLEMES EN FINQUES NO DELIMITADES


La finca no està delimitada amb fites ni amb límits naturals.



Possible conflicte.

QUÈ FEM?


Haurem de buscar els possibles límits (partió).



Comparem els cadastres des dels anys 50 (primera referència gràfica de perímetres de finques) fins
l’actualitat.



Estudiarem la descripció registral des de la primera inscripció per veure si hi ha hagut variacions.



Mirarem que la figura dibuixada segons el cadastre històric, es correspongui amb algun element
natural segons la jerarquia de les costums catalanes en terres de pagès:“Costumari català” (termes,pas d’aigua, cingle o riba, marge, camí, paret-tanca-mot). També es mirarà si les superfícies són semblants a les registrades de les finques que afectem.

Es farà el mateix amb les finques veïnes.
Al final de l’estudi de la documentació i mesures realitzades, s’intentarà parlar amb els veïns i acordar la
col·locació de fites.
Un cop està clara la partió i marcat, s’ha d’actualitzar el cadastre i registre perquè tot quadri i evitar cap
altre conflicte (solució punt 4)
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I les SOLUCIONS per a la resolució dels problemes passen per:
1. Anar al cadastre quan l’escriptura està bé, aportant:
- El plànol/informe tècnic resultant de la realitat de la parcel·la.
- El plànol ha d’estar signat per tots els propietaris afectats.
2. Anar a la notaria/registre de la propietat quan el cadastre concorda amb la realitat i s’ha de modificar l’escriptura
[Documentació requerida: instància y certificació cadastral descriptiva y gràfica.]
- Ubicació i llindars correctes: quan volem modificar la superfície i aquesta no excedeix del 10% de la
cabuda inscrita.
- Superfície de més del 10% i/o modificació de llindars. El registrador notifica la iniciació del procediment als titulars (per fer al·legacions) i decidirà segons el seu prudent entendre. Si és positiu, s’inscriu la rectificació i quedarà coordinat amb el cadastre. Si és negatiu perquè hi ha dubtes, el sol·licitant
pot instar la delimitació de finques compareixent davant el registrador o document públic (notari), però ja és un altre procediment.
3. Anar a la notaria quan la realitat no coincideix amb el cadastre i s’ha de modificar l’escriptura
(també per excessos de cabuda)
[Documentació requerida: instància, certificació cadastral descriptiva i gràfica, i representació gràfica alternativa georeferenciada (amb ubicació, delimitació, superfície i llindars exactes), que serà la que modificarà el que figura al cadastre – GML - INFORME DE VALIDACIÓ CADASTRAL.]
- El registrador notifica la iniciació del procediment als titulars (per fer al·legacions)confrontats i llavors
el registrador decidirà segons el seu prudent entendre.
- Si és positiu, s’inscriu la rectificació i ho notifica al Cadastre que ho modifiquin segons Representació gràfica alternativa georreferenciada- GML - INFORME DE VALIDACIÓ CADASTRAL.
- Si és negatiu perquè hi ha dubtes, el sol·licitant por instar la delimitació de finques compareixent davant el registrador o document públic (Notari), però ja es un altre procediment.
4. Anar a la notaria per expedients de delimitació (quan la finca no es troba inscrita o no està ben
delimitada).
Es tramita davant de notari del districte que correspongui.
[Documentació requerida: escrit sol·licitant l’expedient, certificació descriptiva i gràfica de la finca i dels
veïns que afecta (si no coincideix amb la realitat s’ha d’aportar representació gràfica georeferrenciada),
documents o justificants que fonamenti el que es sol·licita.]
- El Notari ho comunicarà als afectats perquè en 15 dies facin al·legacions i presentin proves. I en 30
dies hauran de comparèixer per buscar avinences entre ells. Si hi ha acord s’autoritza l’escriptura pública.
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Va d’història: Coneixem la història de
Brunyola i Sant Martí Sapresa?
La història és el coneixement de les societats passades mitjançant testimonis o textos. Quan visitem llocs,
per a prop que siguin, tenim curiositat per veure els seus monuments, esglésies i particularitats. Ens poden explicar quins personatges varen estar per aquells varals i en quins esdeveniments varen participar.
Ens fan gràcia les anècdotes i històries del lloc, tant, que quan arribem a casa no desaprofitem l'ocasió
per a demostrar els nostres coneixements.
Però, curiosament, del lloc d’on som o d’on vivim no li’n donem gaire importància

El Castell de

a res de tot això, però: Heu pensat mai en Brunyola i St. Marti com un lloc per

Brunyola era una

visitar? Doncs sí, també tenim història i històries per saber i per conèixer una mi-

fortalesa molt
important.

ca millor els nostres orígens.

Sabíeu que el Castell de Brunyola no tenia ni princeses ni dracs? Era una fortalesa militar i molt important
durant segles. Podem parlar de la Baronia de Brunyola, que exercia la seva jurisdicció civil i criminal sobre les parròquies de St. Fruitós, St. Dalmai, St. Marti Sapresa i els territoris d'Armadans i una petita franja de Salitja.
Cal tenir present la importància geogràfica del nostre municipi per entendre molts dels esdeveniments i
personatges que hi formen part. Estem a pocs quilòmetres de Girona, i és destacable la cruïlla de camins
que ens trobem a St. Martí, on conflueixen el camí de Girona a Vic i el de Sta. Coloma a Olot.
Un dels propietaris més importants i durant més segles de la
Baronia va ser la Pia Almoina de Girona, i va exercir de senyor
feudal.
Pensem que a l'Edat Mitjana, la població buscava refugi i protecció a les faldes del castell, el preu que pagaven era molt alt,
eren servents amb tots els deures i cap dret. Les demandes i
abusos dels senyors es varen desencadenar en revoltes dels pagesos, i el terme de la baronia de Brunyola va tenir un paper molt destacat a les guerres dels Remences. I aquesta va ser la primera de les
moltes revoltes dels habitants del municipi.
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Les guerres, batalles i personatges que ens expliquen els llibres d’història
també formen part de la nostra història. La guerra del francès es va viure
intensament al Castell de Brunyola; els camins de St. Marti varen ser testimonis de la guerra dels Segadors i de les malifetes dels bandolers com en
Serrallonga; personatges destacats varen fer nit a l'hostal; i ,en els Allaurons
varen matar un dels últims maquis de les contrades.
A St. Martí es van

A Sant Martí, de les maldestres cases de palla i fang del s. XIV es passen a

començar a construir

construir carrers en el s. XVIII, on s’hi troben cases amb oficis com el de ferrer,

cases amb oficis al s. escloper, carreter, teixidor, flequer, etc.
XVIII

Tot això i molt més forma part del nostre passat. Per què no deixem que també formi part del
nostre present? I així en un futur no desaprofitem poder-ho explicar.

FRASES FETES de l’època...
Tallar el bacallà

Anar a fer punyetes

En temps de quaresma, als monestirs, l’abat o el

Les punyetes són uns

prior feia les racions de bacallà, i les podia fer de

punys brodats que por-

la mida que volgués. Per això, quan algú té auto-

ten els jutges i magis-

ritat i poder de decisió es diu, encara ara, que

trats. La seva confecció porta molta feina

“talla el bacallà”.

i molta atenció per fer-los. Quan ens envien a fer
punyetes ens fan anar a distreure'ns una bona

Tanta roba i tant poc sabó i tant neta que la

estona perquè no empipem.

vol el senyor
En el temps que les minyones rentaven la roba

Donar carabasses

dels senyors sempre en tenien molta quantitat

En el s.XIX a les classes benestants quan un

però els amos els donaven poc sabó per fer-ho.

jove

pretenia

festejar

amb

una

donze-

lla,demanava anar a casa els pares de la noia
A tot porc li arriba el seu St. Martí

per ser el seu promès. La reunió es feia al vol-

Tradicionalment el dia de St.Marti,11 de novem-

tant d'un àpat. Si els futurs sogres oferien sopa

bre, era el dia per excel·lència de fer la matança

de carbassa al jove, volia dir que no el volien

del porc.

com a gendre.
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Estalvi energètic– cèdula a l’ascensor de l’Ajuntament
Fins ara, a l’interior de l’ascensor de l’Ajuntament hi havia 6 fluorescents que estaven encesos les 24 hores. Per tal de reduir despeses d’electricitat, es va firmar un acord amb l’empresa CityLift Ascensors per posar una cèdula de moviment que detectés les persones..D’aquesta manera, actualment els llums només s’ encenen quan es fa ús de l’ascenensor.

Setmana europea de la prevenció de
residus (del 18-27 novembre 2016)

La deixalleria mòbil al nostre municipi
Aquest mes de novembre hem acordat suspendre
temporalment les visites de la deixalleria mòbil al
municipi pel motiu que s’exposa a continuació:
La deixalleria comarcal s’ubica al límit del nostre
terme municipal, al darrere del restaurant Can Gavatxó, amb un accés fàcil, i és gratuït per a tots els
veïns dipositar-hi residus que no siguin runa ni
restes d’esporga. Com que per accedir a les deixalleries mòbils tots els veïns dels disseminats

Amb motiu de la campanya comarcal de la pre-

també s’han de desplaçar, hem considerat la pos-

venció de residus dedicada al malbaratament ali-

sibilitat de centralitzar tots els abocaments a la

mentari, les cuineres de Sils van visitar el nostre

planta i per ara no encomanar la deixalleria al

poble, amb l’ edició de la cuina de les sobrances.

Consell, fet que suposarà un estalvi anual de 1200

L’acte va tenir lloc el passat 20 de novembre a la

euros.

plaça de Brunyola, on les cuineres i les guanya-

Si veiem que això causa molèsties als veïns i se’-

dores del concurs del 2015, van oferir un taller

ns demana retornar a aquest sistema de deixa-

per aprendre a cuinar plats amb les sobres d’altr-

lleria mòbil, sempre ho podrem considerar, però

es cuinats.

El taller es va emmarcar dins

actuem des de la racionalització de costos valo-

la Setmana Europea de la Prevenció dels Resi-

rant que el desplaçament en gairebé tots els ca-

dus, del 18 al 27 de novembre.

sos és necessari. A banda d’aquest fet, comptem

També es varen repartir compostadors d’orgànica
i es pot anar a buscar compost o adob a la planta
de compostatge.

amb l’estudi anual de la deixalleria mòbil, i es
trobava molt infrautilitzada.
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Augment previst en la taxa que els municipis paguen pel tractament de la fracció resta
a l’abocador de Lloret de Mar per al 2017
Al nostre municipi, així com a la resta,
tot i que s’incrementa el reciclatge i les
bones pràctiques dels veïns, encara hi
ha molt per treballar pel que fa a la fracció resta (rebuig que no es pot reciclar)
que es tracta a l’abocador de Lloret de
Mar i per la qual els ajuntaments paguem una quantitat mensual en funció
de la quantitat que entra a la planta (en
tones). És a dir, tot allò que no reciclem
acaba al contenidor de rebuig i això fa
que incrementi de manera considerable
el cost del servei. Segons està previst
en els pressupostos de la Generalitat, al
2017 hi haurà un increment considerable del cost de l’abocador de Lloret de
Mar.
El problema principal pel que fa a pes, és la matèria orgànica que acaba al rebuig, amb un pes superior.
Durant aquest any 2017 que aviat encetarem, realitzarem campanyes informatives per millorar el compostatge i sobretot per implantar-lo als establiments de
restauració del municipi, cases de colònies i albergs, que ara mateix no són
compostadors. Amb aquesta mesura hem de disminuir de manera important el
cost de l’abocador de Lloret, que ara mateix se situa en 18.000 euros aproximadament i del qual s’estima un increment aproximat de 5.000 euros. Aquest fet
és totalment insostenible considerant els ingressos que es realitzen amb les taxes del servei d’escombraries i que fan que el servei sigui molt deficitari.
Desmantellament línia 140 Kv
El novembre passat vam rebre a les oficines municipals la comunicació que la companyia ENDESA iniciarà les obres de desmantellament de la línia de 140 kv que transcorre en molts trams paral·lela a la MAT
en un període màxim de 6 mesos.
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L’Aplec de Sant Romà
El 14 d’agost, es va celebrar el clàssic Aplec de
Sant Romà, al qual van assistir més d’un centenar
de persones. A l’ermita es va celebrar una missa i
per acabar-la es van cantar els tradicionals goigs
de Sant Romà. Tot seguit, es van tocar dues sardanes. A la tarda es va resar el Sant Rosari i hi va
haver una audició de sardanes. Durant tot el dia es
van rifar tortells i es van vendre números pel posterior sorteig d’un pernil i un xai. Tots els actes van ser
amenitzats per la cobla La Principal d’Olot.
Gràcies a tots els veïns de Sant Romà per organitzar aquest aplec.

Aplec de
Serrallonga
El passat 12 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 cobla-orquestra la Principal de Cassà.

Una nova edició de la Fira
de l’Avellana de la Selva

Gràcies a tots els veïns de Serra-

L’ 1 i 2 d’octubre Brunyola va celebrar la XXII edició de la Fira de

llonga per fer aquest aplec una rea-

l’Avellana, que va arrancar dissabte al matí amb la segona edició

litat.

de la Cursa de Muntanya Avellana Límit. Paral·lelament es va donar el tret de sortida oficial a la fira d’artesania, venda d’avellanes,
atraccions per a la mainada i una exposició de maquinària agrícola. Al migdia, es va fer la inauguració oficial de la Fira, amb l’assistència de les autoritats de la comarca de la Selva. El pregó de la
fira va anar a càrrec del Sr. Ricard Dilmé, que va parlar sobre
“Serrallonga pels camins i els masos de Brunyola”. Els actes del
matí es van concloure amb un vermut amb productes d’avellana.

Nº3, 2N SEMESTRE 2016

21
CULTURA I FESTES

A la tarda hi va haver diversos tallers (taller de xocolata a càrrec del pastisser Toni Noguera, arts florals a
càrrec de la veïna Dolors Rabasseda i realització de sabons naturals a càrrec de Les Remeieres), animació infantil amb “La Minúscula” i la presentació del llibre “Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats”, de
l’historiador Ricard Teixidor. Al vespre es va fer la I Vetllada popular amb una botifarrada per a tothom i
un ball amb el duet Parfills, organitzat per l’Associació de Joves.
Diumenge al matí es va fer la sortida guiada per la zona de Serrallonga, comentada per l’historiador local
Ricard Teixidor També es van dur a terme diverses xerrades tècniques sobre l’avellana: La Cuina de l'Avellana, amb Josep Sucarrats i la xerrada sobre el procés de creació de la marca col·lectiva de l'avellana.
Seguidament es va fer l’ofici solemne amb l’acompanyament de la cobla La Principal de l'Escala. A la tarda es van realitzar els tradicionals concursos: Concurs Internacional d’esclovellar avellanes, IX Cursa de
sacs a l’esquena- V memorial Pere Parera i el II Concurs de collir avellanes a mà. Per concloure la fira, hi
va haver la cantada d’havaneres amb el grup Terra Endins i un rom cremat.
El dissabte 8 d’octubre, dins el marc de la Fira, es va celebrar la X edició del concert Avellana Jove, organitzat per l’Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa. Amb els grups: Buhos, La Loca Histeria
i MRP DSJ SET.
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Festa Major de
Martí Sapresa

Sant

El diumenge 13 de novembre de 2016 es va celebrar
la Festa Major en honor a Sant Martí.
A les 9h es va fer una visita guiada pel poble, en la
qual s’explicava la seva història. A les 11h es va fer
l’Ofici Solemne acompanyat pels Cors Alegres d’Anglès i després de la missa van oferir un petit concert
de cançons tradicionals. Finalment, hi va haver una
audició de sardanes amb la Cobla La Bisbal Jove i un
vermut per a tots els assistents.

Es tenen dades que aquesta
casa va ser la primera fusteria
de Sant Martí.
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Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola
elsamics@pessebrebrunyola.cat

Ja tenim a tocar el Nadal i com ja és tradició el poble de Brunyola ja té a punt el seu Pessebre Vivent, aquest
any serà la 35e edició. Enguany el pessebre el farem els dies 18, 25, 26 de desembre i 1 de gener, a les 19
h. Molts veïns del poble ja hi col·laboreu d’alguna manera o altre i els que encara no, sapigueu que hi esteu
més de convidats a venir a visitar-lo i si algun any us animeu a participar, sereu molt ben benvinguts.
És obvi que per l’associació del Amics de Brunyola, el Pessebre Vivient és la principal raó de la seva existència i segurament l’esdeveniment més important que s’organitza al poble, juntament amb la fira de l’Avellana,
però com associació no solament fem el Pessebre sinó que al llarg de l’any organitzem altres activitats de
caire cultural i lúdiques al nostre municipi .
Una de les activitats que s’organitzen és la festa del Roser, amb el ja

tradicionals

concursos de petanca i coques i aquest any amb l’animació infantil dels Xancleta
que varen fer ballar petits i grans, sense oblidar l’ofici solemne i l’audició de sardanes el diumenge pel matí.
Abans de l’estiu, aquest any va ser el maig, els Amics organitzem una caminada
pels camins i corriols del nostre municipi que ens permeten conèixer recons bonics
i interessants del nostre entorn. Aquesta caminada està oberta a tots els veïns del municipi que vulguin venir i els agradi caminar. Aquest any es va sortir de Sant Martí Sapresa i es va visitar l’ermita de Sant Amanç i Sant Pere
Sestronca. I quan arriba l’estiu, toca fer el sopar del Pessebre, una petita
vetllada nocturna per donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat en el
Pessebre.
I ja arribem a l’octubre, el mes de la fira de l’Avellana, on els Amics sempre
tindrem un cop de mà per ajudar amb el que calgui, per tal de fer la fira més brillant. I passat la fira, tornem-hi,
ja toca posar fil a l’agulla i començar a preparar el nou Pessebre , dies i setmanes de feina per deixar-ho tot
apunt per aconseguir, un any més, fer un dels Pessebre més bonics de les nostres contrades.
Enguany aquest pessebre tindrà un record molt especial i el volem dedicar molt especialment en Jordi Johé
que ens va deixar i que era una persona molt activa i vicepresident dels amics de Brunyola.
Bones Festes i bon any nou a tothom,
Els amics.
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Comissió de Reis de Sant Martí Sapresa i Brunyola
5 de gener

Lluny de la nostra vila, tres senyors estan ben neguitosos:
-Melcior, quan falta?
-Gaspar! Avui ja m’ho has preguntat quatre vegades!
-D’acord, d’acord. Però és que ja tinc ganes de posar-nos en marxa!
-Ja t’entenc Gaspar, jo també tinc ganes de pujar als camells i emprendre la marxa! En un parell de dies
ja podrem marxar, però encara ens queda molta feina per fer– rebla en Baltasar.
Aquests senyors neguitosos per visitar-nos són Melcior, Gaspar i Baltasar, Ses Majestats d’Orient. Ja fa
dies que carreguen els camells i els carros i organitzen tot el seu seguici que els portarà a travessar selves i deserts, llocs àrids i càlids i indrets nevats i relliscosos, com fa segles que ho fan. I per no perdre’s,
segueixen el camí que els marca un estel, que els fa de GPS i els porta cada any per un indret diferent.
Fa anys que no poden passar per Síria, ja que hi ha una guerra que els ho impedeix, però de tornada de
les nostres contrades, fan marrada i intenten que els infants d’aquell país passin una estona de pau i es
distreguin.
Mentre fan camí cap a Sant Martí Sapresa i Brunyola, els seus patges
màgics els hi faran arribar les cartes dels infants per saber què els demanen. I com que són mags, els seus ulls que tot ho veuen, sabran jutjar si grans i petits s’han portat bé i són mereixedors dels seus desitjos!
Al nostre poble, envoltat d’avellaners i vigilat per un castell que amaga
moltes històries que només ses Majestats i les pedres coneixen, ja els
esperem amb delit la nit del 5 de gener per avituallar-los amb tota classe
de menges i begudes. I també per cantar-los una cançó que ha anat
passant de generació en generació i que ha anat introduint noves estrofes, però que sempre comença amb aquests mots: “ Visca els Tres Reis
de l’Orient...” per tal que els Mags d’Orient ens obsequiïn amb regals,
però sobretot amb molta salut i felicitat!

Bones Festes de Nadal, Feliç Any 2017 i Bona diada de Reis!
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Club Esportiu Avellana Límit

El passat dia 1 d’octubre de 2016, va tenir lloc la segona edició de la cursa de muntanya Avellana Límit de Brunyola. La cursa es va emmarcar dins la Fira de l’Avellana de la Selva, la qual va
donar el tret de sortida a un cap de setmana ple d’activitats.
Com a principal novetat de la cursa, hem de destacar, que aquest any va tenir un caire solidari, ja que els
beneficis van anar destinats a l’AMPA del Col·legi d’Educació Especial Font de l’Abella de Girona, aconseguint recaptar un total de 1.300€.
Aquesta donació en breu es farà efectiva, esperant des de l’organització aportar el seu granet de sorra
per a una molt bona causa, que de ben segur serà rebuda amb gran entusiasme.
Aquest any la cursa també va tenir, com en la darrera edició, dos formats, un de curt el qual constava
d’una distància d’uns 10km i que es podia fer corrent o caminant, i l’altre amb una distància d’uns 23 Km,
molt més exigent, assistint un total d’uns 190 participants aproximadament en les dues modalitats.
Al final de l’esdeveniment es va fer una botifarrada i sorteig de regals per tots els participants gràcies a la
col·laboració de més de 40 empreses i entitats diferents, que van poder tornar a fer possible un any més
aquesta cursa/marxa, i esperem pugui continuar-se celebrant en les properes edicions.

Associació de Voluntaris
L’Associació de voluntaris està totalment constituïda. Les tasques que es poden fer són moltes i d’agrair
(organització de fires, neteja de camins, col·laboració en festes culturals, aportar opinions, etc).
Des de l’Ajuntament, ens agradaria que sortissin més voluntaris per a la gent gran. Seria interessant que
els avis i àvies del nostre municipi poguessin rebre visites dels voluntaris per poder passar estones més
amenes tot conversant.
Animeu-vos i doneu-nos la vostra opinió!
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Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Jo Sóc de Brunyola

jovesbrunyola@gmail.com

Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més, l’Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, hem treballat amb il·lusió per crear
espais pel jovent al municipi i organitzar activitats per gaudir-ne amb tots vosaltres.
El passat 1 d’octubre, vam organitzar la primera vetllada popular
en el marc de la Fira de l’Avellana, amb sopar i ball, que va aplegar més d’una seixantena de participants. Tot i que a darrera
hora la pluja ens va fer una mica la guitza, vam poder gaudir tots
plegats d’un sopar a la fresca acompanyat de molt bona conversa, moltes gràcies!
I això no va ser tot, el dissabte dia 8 vam culminar l’any amb l’Avellana Jove, concert que arribava a la
desena edició i que va aplegar jovent de tota la comarca al ritme de Loca Histeria, Buhos i MRP DJS.
Vam reunir més de cinc-centes persones, que no es varen voler
perdre els regals en motiu del desè aniversari, la cursa de sacs,
la “fluor party” i sobretot el bon ambient.
No podem oblidar un sincer agraïment a totes aquelles empreses i persones que, com sempre, ens han fet costat i ens han
ajudat a que tot això fos possible.
Amb ganes de continuar endavant, pensant en noves activitats pel proper 2017 que ens reforcin com a
poble, tanquem l’any i us desitgem MOLT BONES FESTES!
Recordar-vos a tots que podeu unir-vos a nosaltres i col·laborar de la forma i disponibilitat que més desitgeu, tan joves com grans! Ens podeu trobar a través de jovesbrunyola@gmail.com i de la nostra bústia,
situada al castell de Brunyola.
MªAlba Puigdevall Mascort
Presidenta de l’Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa
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CUINA

Llagostins gratinats amb allioli suau d’avellanes (segon plat calent)
Ingredients
 24 Llagostins
 1 gra d’all
 6 avellanes crues
 6 avellanes torrades
 20 cc. Oli suau
 Sal

Preparació
1.Es netegen els llagostins: es pela la cua i es deixen els caps.
2.Es posen els llagostins en una safata i s’hi tira un pols de sal.
3.Es fa una picada amb l’all, l’oli i les avellanes crues i torrades.
4.La picada es tira per sobre els llagostins.
5.Es gratinen al forn.
6.Quan estan una mica rossos ja es poden servir.
Observacions/idees
Els llagostins es poden substituir per escamarlà o gambes.

Brownie de xocolata (postres)
Ingredients
 8 ous
 300 gr de sucre
 180 gr de farina
 400 gr de xocolata negra
 300 gr de mantega
 Fruits secs al gust (nous, avellanes...)

Preparació
1. Preescalfar el forn a 180º.
2. Posar la xocolata i la mantega en una olla al bany maria, fins a desfer la xocolata.
3. Tirar els ous, sucre i farina en un bol i barrejar-los amb el “tourmix”.
4. Ajuntar la xocolata desfeta amb els preparat del bol.
5. Un cop estigui ben barrejat es tiren els fruits secs i es torna a barrejar bé.
6. Preparar el motlle. S’untarà amb mantega i farina.
7. Tirar la barreja dins el motlle.
8. Posar el motlle al forn a 180º ( de 15 a 20 minuts aproximadament).

T!

FI
BON PRO
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SALUT

ICTUS
Aprofitant que aquest any es destinen tots els diners recaptats de la Marató de TV3 a la investigació per l’ictus, a
continuació farem una breu introducció a la malaltia.

ICTUS, QUÈ ÉS?
L'ictus és el conjunt de manifestacions que es caracteritzen per causar una alteració de la
circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració consisteix en el taponament o trencament
d'una artèria, que fa que no arribi sang a una part del cervell i que les cèl·lules cerebrals
morin. Ictus és el nom científic del que es coneix com: feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral, trombosi i alguns altres.
Els ictus poden produir diferents graus de discapacitat que necessitin rehabilitació. Si l'afectació dura menys de 24 hores, parlem d'un ictus transitori (AIT).

QUÈ ENS FA PENSAR EN UN ICTUS?
La característica principal de l'ictus és que els signes i símptomes apareixen de forma sobtada. N'hi ha alguns
que ens poden ajudar a identificar un ictus:







debilitat, pèrdua de força, sensibilitat o paràlisi que afecta una banda del cos o de la cara
pèrdua de visió en un ull o parcial en tots dos
pèrdua o dificultat de la parla
inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar
mal de cap molt intens i sobtat, no habitual

L'ictus transitori (AIT) presenta els mateixos símptomes, però desapareixen ràpidament sense deixar seqüeles. Això no vol dir que sigui menys important, requereix ser
atesa de manera urgent.
Si se sospita que una persona pot tenir un ictus, cal demanar-li que faci :
1. somRiure (per veure si hi ha asimetries en la mobilització de la cara)
2. Aixecar els dos braços (per constatar si hi ha debilitat o pèrdua de força)
3. Parlar
Si la persona no en pot fer alguna, cal avisar els serveis d'emergències trucant al

061 o 112.
COM HO PODEM PREVENIR?
El risc vascular és la probabilitat de patir una malaltia de les artèries i va associat a la influència dels factors de
risc vascular. Hi ha factors de risc no modificables (com l'edat, el sexe i la genètica) sobre els quals no es pot
actuar, i altres sobre els quals sí que es pot incidir, que són: la hipertensió arterial, el colesterol, la diabetis,
l'obesitat, el sedentarisme, el tabac o l'alcohol.
Recomanacions per reduir el risc vascular
Hi ha tres recomanacions importants per aconseguir un estil de vida saludable, que redueixi el risc vascular:





Mantenir una alimentació sana i equilibrada
Fer exercici físic
Deixar de fumar
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AGENDA

Calendari
18,25,26 de desembre del 2016
i 1 de gener del 2017
35è PESSEBRE VIVENT DE BRUNYOLA

Dijous 5 de gener del 2017
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
A la plaça de Brunyola a les 18.30h.

Totes les representacions comencen a les
19.00 h.

Diumenge 22 de gener del 2017

Diumenge 23 d’abril del 2017

FESTA MAJOR DE BRUNYOLA

FESTA DEL ROSER (programa a part)

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.

Diumenge 18 de juny del 2017
FESTA D’HOMENATGE A LA GENT
GRAN (programa a part)
L’ofici solemne serà a les 12:00 h.
El dinar de germanor a les14:00h.

Aquest butlletí es va començar a publicar al Juny de 2015. Aquest és
el tercer número. N’hem imprès 170 exemplars en paper però,

Període per fer foc

pensant en el medi ambient, en l’estalvi i en complir la llei de

Es recorda que el període de

l’administració electrònica, la difusió més important la fem a través

crema

de www.brunyola.cat i al facebook. Ens podeu trobar buscant

sol·licitud corresponent) està

“Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa”.

en vigor fins el dia 14 de

També està obert a les Associacions per publicar-hi les seves

març de 2017.

activitats. Per tant també s’hi poden afegir els veïns que vulguin
opinar, suggerir i demanar informació sobre qualsevol tema.

(mitjançant

la

AJUNTAMENT DE BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

30
PASSATEMPS

Endevinalles

1

Tres agulles fan un volt:
la més prima, amb molta pressa;
la més llarga, ben tranquil·la,
i la curta a pas de cargol.

2

Jo t ’ imito a tu,
i tu a mi, no.
A la claror ens trobem,
però a les fosques, no.

3

Ella és a la dreta
i jo sóc l ’ esquerra.
Ara se ’ m posa davant,
i ara la tinc al darrere.

4

Tinc boca i tothom em peix.
Tinc molta gana tot l ’ any,
i quan arriba Nadal
m ’ atipo d ’ allò més.

5

La tenen a València i Madrid,
i també Lleida i Girona
però no la poden tenir
ni Palma ni Barcelona.

6

Al mar i a la terra
se ’ m venera el sant.
Ja t ’ he dit qui era
i encara no ho saps!

Jeroglífics (Solucions butlletí anterior)

Quina part de l’ordinador no funciona? PANTALLA
Qui t’ha regalat aquesta joguina? ME L’HA CAGAT EL TIÓ
Quin dia vindrà la Clara? DIJOUS
Aniré a la platja de... PALAMÓS
Què tens a la boca? UN CARAMEL
Amb què jugues? GALLEDA
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PASSATEMPS

Diferències
Trobeu les 10 diferències

Sudoku

Les solucions es trobaran al proper butlletí

Bones festes i feliç entrada al 2017
Disseny i edició:

Amb la col·laboració de:

