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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
Us fem arribar de nou el butlletí núm. 4, per continuar informant del temes municipals i de les actuacions
que anem fent des de l’Ajuntament.
Aquest butlletí coincideix amb els dos anys de govern d’aquest grup municipal i, per tant, és hora que
passem comptes de la feina feta durant aquests primers dos anys perquè, com a veïns de Brunyola i Sant
Martí, pugueu valorar-ho.
Estem seguint fil per randa el nostre compromís de govern, algunes coses les hem anticipat sobre el programa previst i algunes s’han endarrerit una mica, però en general estem orgullosos del camí fet.
En aquest butlletí hi trobareu un apartat anomenat “actuacions municipals”, en què detallem la feina feta
fins ara i la programació de les feines en marxa. Cal informar del compliment dels compromisos de govern i detallar també aquells que encara no s’han assolit.
Un dels compromisos adquirits, com és el d’agilitzar la gestió de permisos d’obres, permisos d’activitats i
donar ràpida resposta als veïns amb totes les seves demandes, ens està costant més del previst, però ja
estem en el punt del canvi i esperem, en breu, poder-vos donar ja respostes molt més agilitzades.
Per aconseguir-ho hem creat i fet les següents tasques:


Ordenances municipals en diverses àrees, inexistents fins ara.



Disposar d’un tècnic municipal especialitzat, triplicant el temps de servei a l’Ajuntament del que
teníem fins ara.



Disposar d’un tècnic del Consell Comarcal per les tramitacions i regularitzacions de les activitats
econòmiques.



Incorporar programes informàtics que facin molt més àgil la tramitació d’expedients.



Contractació de serveis jurídics externs que ens ajudin a desencallar expedients sense resoldre de
fa molt de temps.

Tant aquests cinc temes anteriors com els altres apartats del programa de govern (trobar ajudes econòmiques, assistència a la gent gran, franges de neteja, senyalització, obres d’ordenació, adequació de carreteres, col·laboracions, impuls econòmic, etc.), es troben ben detallats i explicats en aquest butlletí. De la
mateixa manera, es troba la informació del canvi de destinació de la secretària que hi havia fins aleshores, Srta. Gemma Masmiquel, i de la incorporació d’una tècnica municipal en substitució de l'arquitecte Sr.
Josep Comas, al qual li agraïm la feina feta i li desitgem molta sort.
Desitjo que tingueu un bon estiu i que plogui força.
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uts
Els més men

ALEXIS MAGÍ RABIONET, fill de Ferran i
Montserrat, que resideixen a Sant Martí Sapresa,
nascut el dia 26 de febrer de 2017.

S’han casat

JOSEP LUQUE LICERAS amb MARTA ALBÓ SAUS de Girona, es van casar
al Registre Civil de l’Ajuntament de Brunyola
el dia 21 de gener de 2017.
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Les subvencions demanades l’any 2017
Programa

Entitat

Ajuts a la gestió forestal. Millora vials aptes per a
vehicles d’extinció d’incendis.

Generalitat de Catalunya—Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Fons de cooperació econòmica i cultural

Diputació de Girona– Cooperació Local

Esdeveniments de caràcter firal

Diputació de Girona– Unitat de Gestió Informació

Estat

Restauració i conservació immobles d'interès patri- Diputació de Girona– Servei de Monuments
monial
Noves tecnologies

Diputació de Girona– Noves tecnologies

Ajuts per actuacions en camins rurals i matèria forestal

Diputació de Girona– Àrea de Medi Ambient

Suport de promoció activitat fisicoesportiva

Diputació de Girona– Cooperació esportiva

Ajuts utilització àrid reciclat dels residus de la cons- Agència de Residus de Catalunya
trucció en obres
Programa Pt05—Avaluació piscines ús públic

Dipsalut

Subvenció exclosa de concurrència pública—
Senyalització veïnats/masies

Diputació de Girona—Presidència

Pendent
resolució

Programa Pm07– Activitats de promoció de la salut Dipsalut

Pendent
resolució

Projecte d’atenció a l’envelliment

Ajut “Obra social” La Caixa

Pendent
Resolució

Atorgament de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions
a determinats càrrecs electes locals per a l’any
2017

Generalitat de Catalunya - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Contracte Programa
Subvenció de Joventut

Consell Comarcal de la Selva

Pendent
resolució

Subvencions per a inversions en camins públics
locals per al període 2018-2020

Generalitat de Catalunya - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pendent
resolució

Jutjat de Pau

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
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Atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
Tot i que fa anys que sortia la convocatòria, és la primera vegada que l’Ajuntament de Brunyola s’acull a
la subvenció que cada any el Departament de Governació i Administració Pública de la Generalitat atorga per costejar les retribucions a determinats càrrecs electes.
Aquesta subvenció esta condicionada per:
Municipi - menys de 1000 habitants
Càrrec electe – Alcalde o Regidor
Temps de dedicació – parcial
Obligatòriament s’ha d’estar donat d’alta al Règim General de la Seguritat Social.
Cost de l’Ajuntament- assumir el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social.
Incompatibilitat- que el càrrec tingui altres retribucions de l’administració pública.
Subvenció –import total de la retribució en brut.
Assistències
Segons la definició donada a l’article 27.1. del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, l’assistència és la indemnització reglamentaria que es procedeix a abonar per la
concurrència a reunions d’òrgans col·legiats. A l’Ajuntament de Brunyola són:
 El Ple Municipal
 La Junta de Govern Local
 La Comissió Especial de Comptes

De manera que tots els regidors, ja siguin a l’Equip de Govern com a oposició (excepte el regidor a dedicació parcial) seran indemnitzats per a cada assistència als Plens.
El Ple d’aquesta corporació del proppassat 27 d’abril de 2017, va adoptar l’acord d’acollir-se a partir del
mes de juny a la subvenció per part de la Primera Tinent d’Alcalde. Es reconeix la compatibilitat del càrrec de regidora amb dedicació parcial d’un 60% de jornada.
Durant les passades legislatures, el sistema d’assignacions que estava establert no s’ajustava a la normativa. Acollint-nos en aquesta subvenció, seran retribuïts:
 Les persones que hi dediquen més temps
 Tots els regidors de la corporació que no tenen dedicació però que assisteixen als plens

Les retribucions econòmiques a càrrecs electes no faran augmentar la despesa que estava assignada als
pressupostos municipals.
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Ordenança reguladora dels actes d’ús del sòl i l’edificació al terme municipal de Brunyola
Considerant-se d’interès per aquest municipi l’aprovació d’una Ordenança municipal que reguli la intervenció administrativa municipal en actes d’edificació i ús del sòl en el terme municipal de Brunyola i Sant
Martí Sapresa, i establir el règim jurídic i el procediment administratiu a seguir per a la tramitació de les
actuacions subjectes a llicència d’obra i de les actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb la classificació que fa en la pròpia ordenança, actualitzant i completant el que es disposa a la
Llei, Reglaments i Planejaments vigents.
El proppassat 30 de Març de 2017, es va aprovar aquesta ordenança que servirà per agilitzar els tràmits i
permetrà als veïns conèixer la documentació necessària per a cada tràmit ja des de l’inici de l’expedient.

Modificació de crèdit 3/2017, corresponent al pressupost municipal exercici 2017
L’any 2016 es va tancar amb un romanent (restant) a favor de 372.748’80 euros.
Això fa que enguany es pugui fer una modificació de crèdit i destinar aquests diners a altres projectes no
contemplats inicialment. S’ha de tenir en compte que els pressupostos es confeccionen durant l’últim trimestre de l’any anterior, i durant l’exercici poden sorgir altres projectes a portar a terme.
És per això que l’equip de govern ha volgut assignar aquesta quantitat econòmica a les següents partides:
PROJECTE

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Projecte de desenvolupament local
a l’entorn de varietats agrícoles

Aportació que l’Ajuntament fa al projecte Marca
Col·lectiva Avellana de Brunyola dins el programa localitza del SOC

2.000€

Servei d’enginyeria municipal

Contracte amb el Consell Comarcal per aquest servei
de gestió i control de llicències d’activitats.

3.250€

Equips procés informació

Compra d’un ordinador i programa per els serveis tècnics

1.600€

Aplicacions informàtiques

Gestor d’expedients: programa informàtic pel registre
en línia i custòdia dels documents.

4.000€

Edifici polivalent Ca n’Illus

A l’apartat d’Actuacions Municipals se’n troba un breu
resum

250.000€

Servei de jardineria

A l’apartat Medi Ambient se’n troba un breu resum

2.983’86€

Acabaments i condicionament al
nucli de Sant Martí Sapresa

Acabar de condicionar petits detalls de l’obra realitzada
al poble de St. Martí Sapresa que no es contemplaven
al projecte

Total

15.000€

278.833’86€

Tal com es pot veure, encara queda romanent per aplicar, quantitat que passarà directament al següent
exercici. Esperem que totes aquestes millores suposin un bé per a la població de Brunyola i Sant Martí
Sapresa.
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Al llarg del 2017…
Canvi de denominació del municipi
El proppassat 30 de març del 2017, es va iniciar l’expedient de canvi de denominació del municipi,
que passaria a denominar-se Brunyola i Sant Martí Sapresa d’acord amb el sentit majoritari del vot
dels veïns, expressat a la consulta no referendària celebrada el 26 de juny del 2016.
Aquesta denominació s’ha sotmès a informació pública durant trenta dies mitjançat anuncis als taulers municipals, seu electrònica, al Butlletí Oficial de la Província núm. 71 de l’1 d’abril de 2017 i el
Diari Oficial de la Generalitat núm. 7349 del 12 d’abril de 2017. Durant el termini d’informació pública
no s’ha presentat cap al·legació. Així doncs, es remetrà l’expedient complet al Departament competent en matèria d’Administració Local fins a rebre la resolució.

Contractes de publicitat i de ris-

Personal de l’Ajuntament

cos laborals

Secretària interventora
El mes de febrer passat es va acceptar la renúncia de la

S’ha establert un contracte de publici-

secretària interventora Sra. Gemma Masmiquel Boada,

tat entre l’Ajuntament de Brunyola i

passant a ocupar la plaça en data de 3 de març el Sr. Anto-

Nosolomedia (TV La Selva). S’ha

ni Esqué Rubiol, funcionari d’administració local amb habili-

efectuat un contracte menor per un

tació de caràcter nacional que acumula les funcions del lloc

any per publicitat digital.

de treball de secretari-interventor-tresorer a l’Ajuntament de
Brunyola juntament amb un altre municipi de la comarca.
Serveis tècnics
El mes de febrer passat es va extingir el contracte per a la

S’ha contractat l’empresa ICESE Pre-

prestació del servei de l’arquitecte municipal (adjudicat per

venció per dur a terme la prevenció de

la Junta de Govern Local del gener de 2013) al Sr. Josep

riscos laborals a l’Ajuntament de Bru-

Comas Boades per haver excedit la duració màxima per-

nyola. Aquest és un contracte menor

mesa i l’import màxim, segons el procediment d’adjudicació

de serveis.

que es va seguir.
S’ha realitzat un contracte menor de serveis d’assessorament en matèria d’arquitectura i urbanisme amb la
Sra. Mariona Sòria Roselló.
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Mesures vigents de protecció a l’entorn de l’antiga torre del castell
A causa del mal estat i caiguda de pedres de la torre del
campanar, el Bisbat de Girona ha comunicat la realització
d’obres menors per a una intervenció de conservació del
campanar i de la façana de l’església.
Segons l’informe tècnic es necessita l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a dur a
terme les obres de restauració, ja que es tracta d’un bé cultural d’interès nacional (declarat pel Decret de 22 d’abril de
1949).
Mentre es duen a terme els tràmits necessaris, s’han establert mesures de seguretat a l’entorn del campanar. Per això, s’ha col·locat una malla protectora al voltant del perímetre de la torre, per tal d’evitar perills a persones i béns.

Continuïtat de la delegació al Consell Comarcal de La Selva de la responsabilitat de la recollida i control d’animals de companyia
És responsabilitat dels ajuntaments la recollida i control d’animals de companyia
abandonats o perduts. Com que l’Ajuntament de Brunyola no disposa dels mitjans
materials ni personals especialitzats per poder complir-ho, es delega al Consell Comarcal de la Selva la responsabilitat de la recollida i control d’animals de companyia abandonats i/o perduts al municipi.

Projecte d’urbanització d’un carrer a Sant Martí
S’ha fet l'encàrrec de redacció de modificació del projecte d’urbanització del Carrer del Forn de Sant Martí Sapresa als
serveis tècnics del Consell Comarcal de la
Selva. Els mateixos serveis del Consell
van ser els redactors del projecte inicial.
Les modificacions a introduir donaran compliment als informes sectorials.
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Finalitzada l’obra dels accessos a Sant Martí
Finalment, aquest mes de juliol s’enllestirà l’obra d’ordenació dels accessos a Sant Martí. Aquestes últimes setmanes, l’obra ha estat gairebé aturada i no s’hi han pogut realitzar les tasques de manteniment
necessàries, ja que fins que no s’han resolt els aspectes econòmics, no s’han pogut enllestir els treballs.
En breu, es col·locarà mobiliari urbà i se’n farà entrega al municipi; serà llavors, durant els següents mesos, quan es realitzaran feines que tot i no formar part del projecte es volen acabar d’enllestir, com ara la
millora de la senyalització horitzontal i vertical, que s'estendrà a la resta de nucli, entre d’altres. Així mateix, a la tardor, caldrà restituir arbres que no han sobreviscut, tal com s’ha encomanat a l’empresa executora dels treballs.
El resultat és escaient per a l’accés al nucli, i considerem que amb
la inversió realitzada de 93.170€, que és baixa per la superfície on
s’ha actuat, la solució ha dignificat l’accés i n’ha millorat la funcionalitat. Ara, comptem amb el civisme de tots i totes per mantenir tots
els elements en bon estat i junts podrem veure’n la progressió.
Quan els arbres creixin, les zones d’ombres seran importants i en
podrem gaudir tots plegats.

Millora de la senyalització vertical i horitzontal al
Polígon de Ca n’Illus
A petició del Servei de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, s’ha procedit a millorar la senyalització al polígon
de Ca n’Illus. S’han pintat senyals d’stop i cedeixi el pas, i
s’ha millorat la visibilitat de l’illeta que es troba al punt d’unió
entre la C-63 i la carretera local. En breu, també es
col·locaran senyals verticals de direcció per a millorar
l’orientació de tots aquells que passen pel municipi.
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Projecte per a la senyalització de masies i activitats econòmiques
El divendres 7 de juliol, ATC-SIG va dur a terme una xerrada informativa a la Sala de Dalt de l’ Ajuntament de Brunyola, per presentar el projecte de senyalització de les masies del municipi. Davant d’un elevat nombre de veïns, els responsables tècnics del projecte varen explicar la metodologia emprada per a
la determinació de la ubicació dels senyals, així com la tipologia i contingut de cadascun d’ells.
El terme municipal de Brunyola, on el 60% del habitatges es troben en sòl rústic, disposa d’una senyalització insuficient per a una bona accessibilitat a les 174 masies escampades arreu del seu territori. La finalitat del projecte és que, mitjançant la senyalització, es pugui fer mes fàcil i ràpid l’accés per tots els
serveis d’emergències (policia, bombers i ambulàncies), així com proporcionar informació als visitants
que no coneixen l’ indret, amb l’objectiu de millorar la sensació de seguretat i guiatge pel territori i així poder-se ubicar, alhora que localitzar fàcilment les masies i les diverses activitats econòmiques.
La proposta de cartellatge inclou dos tipus de panells: els informatius i els direccionals. Els primers són
plafons de gran format (1500x1500), situats a punts estratègics del municipi i n’hi ha concretament 7, on
s’ hi representa el conjunt del municipi segons una base topogràfica, així com les 12 rutes definides, les
174 masies indicades, les activitats econòmiques i els principals elements històrics i culturals(ermites,
castell, església). Els cartells direccionals, per la seva banda, són de tipus banderola (60x20), ubicats en
camins públics que indiquen la direcció que cal prendre per arribar a la masia indicada.
La determinació tant del nombre com de la ubicació en el territori dels cartells esmentats és resultat d’ un
treball de camp intens, de recórrer els més de 300 quilòmetres de camins, identificant i comprovant l’ estat de les masies, així com els seus accessos principals, seguit d’ un posterior treball de gabinet molt acurat, amb una prèvia definició dels criteris a complir (eficiència, discreció, continuïtat i visibilitat).
La xerrada va finalitzar donant veu als veïns que varen poder aprofitar per exposar dubtes, neguits, disconformitats i, fins i tot, indicar errors en el noms de les masies que seran rectificats degudament.
La televisió local La Selva TV, es va fer
ressò de la noticia i l’ha publicat a la seva
web: Presentació pública del projecte de
senyalització dels masos de Brunyola.
Aquest projecte és costejat amb la subvenció de la Diputació de Girona exclosa de
concurrència per l’import de 25.000€ i el
total de l’obra està pressupostat per un valor de 35.000€.
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Realització dels tràmits necessaris per iniciar en breu la construcció d’un magatzem i
local polivalent municipal a la zona industrial de Ca n’Illus
Estem contents de poder-vos informar dels passos assolits en relació amb aquest tema, i que si no
hi ha res de nou, ens haurien de permetre iniciar a finals d’aquest any les obres de construcció d’un
magatzem i local polivalent pel municipi. En relació amb aquest tema, us fem un petit resum de quina
ha estat la situació aquests últims anys.
L’any 2006 es varen realitzar els treballs d’urbanització de la zona industrial de Ca n’Illus i també s’havia realitzat la reparcel·lació (divisió en finques del terreny original) i inscrit al registre de la propietat el mateix any. Aquesta reparcel·lació no es corresponia a la realitat, i a les finques que hi havia inscrites en nom de l’Ajuntament de Brunyola no s’hi podia construir. A dia d’avui, això encara és
així, però estem treballant en una nova reparcel·lació que s’inscriurà al registre de la propietat i ens
farà propietaris a tot el municipi de tres terrenys existents sense construir, l’un destinat a equipaments i l’altre a zona verda, mentre que el tercer se’ns ha d’entregar en concepte del 10% d’aprofitament del sector industrial, que en el seu moment el promotor havia d’entregar a l’Ajuntament, entrega però que mai es va dur a terme.
Des de l’entrada al govern, hem comptat amb un advocat assessor en matèria urbanística que ens
ha acompanyat en tots els tràmits, i que actualment i juntament amb l’arquitecta municipal
està treballant en la reparcel·lació del polígon, per tal de poder inscriure definitivament
els terrenys de la nostra propietat. Dir-vos
que l’any 2016 era l’últim any de què disposàvem en cas d’haver de reclamar judicialment
els terrenys al promotor, i si no haguéssim
actuat com vàrem fer-ho abans, es corria el
risc de perdre’ls. En cap cas, però, ha calgut
emprendre aquesta via, atès que el promotor s’ha avingut a la seva cessió.
Per altra banda, i comptant també amb l’assessorament de l’actual secretari interventor, al Ple del
proppassat 30 de juny va aprovar per unanimitat de tots dos grups municipals la cessió anticipada
que fa el promotor del polígon d’aquests nous terrenys destinats a equipaments i zona verda, i que
procedirem a ocupar de manera prèvia a la reparcel·lació, per així agilitzar la construcció del magatzem i local polivalent.
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El polivalent serà un espai diàfan d’uns 200m 2 que comptarà amb serveis i un petit magatzem per a
material propi de l’ús al que es destinarà (taules, cadires, escenari, etc.), ajustat a les necessitats del
municipi. No serà en cap cas un pavelló esportiu, ni comptarà amb grans equipaments, sinó que acollirà les activitats que actualment fem al poble en cas de pluja, i també ens permetrà fer el dinar de la
gent gran. La voluntat és que sigui un espai cobert i tancat, però durant el procés de projecte i ajustant costos, es valorarà si se’n realitza la construcció total o bé per fases. La seva ubicació és el terreny més proper a la carretera C-63, a la banda nord del polígon. I, en aquesta mateixa finca, darrere
de la caseta dels transformadors, s’hi construirà un senzill magatzem per al material municipal com
ara eines, tanques, material de construcció per a reparacions, sal per a les nevades, etc. Un magatzem molt necessari i que suposa, ara per ara, una gran mancança per al nostre municipi. Successivament us anirem informant de tots els passos que va seguint el procés.
Pel que fa al terreny que ens cedeix el promotor en concepte del 10% d’aprofitament, i que es troba
al carrer interior del polígon, també a la banda nord, aquest passarà a formar part del patrimoni del
municipi i podrem vendre’l si s’escau, per tal d’obtenir nous ingressos pel municipi, ja que té aprofitament i és edificable.
Dir-vos que tota la inversió que es realitzi serà amb fons propis municipals i en cap cas suposarà cap
despesa inassolible pel poble.

Terme al Mas Llunès

Manteniment

Des de feia temps, la fita de Brunyola amb Besca-

El proppassat 3 de maig es va canviar una ta-

nó, concretament situada al Mas Llunès estava a

pa de sanejament que havia estat aixafada a

terra. El passat 12 d’abril es va anar a col·locar dre-

la zona industrial de Ca n’Illus. Ho va executar

ta.

l’empresa Insel.

Zona infantil de Brunyola
A causa del mal
estat en què es
trobaven

els

gronxadors de la
zona infantil de
Brunyola es van
haver de canviar els pals de suport. Aquesta
tasca la va dur a terme l’empresa homologada
Benito. Així mateix, s’ha instal·lat un seient per
nadons.
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Arranjament de carreteres i camins forestals

Des de la Diputació i la Generalitat es concedeixen diferents línies de subvenció per a l'arranjament i
el desbrossament de carreteres i camins forestals.
En l’actual exercici ens hem acollit a:
 Subvenció Diputació– Arranjaments del ferm. Estan programats els següents camins:

CR 107– Camí Can Rossinyol
CR 416– Camí Pons d’Onyar
CR 420– Camí de Can Silvestre
CR 421– Camí de Can Martí Tresor
CR 429– Camí de Can Falgueras
 Subvenció de la Generalitat– Medi Ambient per mitjans d’ADF. Repàs del ferm i desbrossar

els laterals:
CR 430– Camí travesser de Can Tarrús fins a Can Camps d’Onyar
CR 436– Camí de Can Xacó a Can Horta del Puig
CR 432– Camí del Puig d’en Droc
CR 433– Camí de Can Droc
CR 149– Camí de Sant Dalmai a Brunyola
CR 156– Camí de Serrallonga
CR 168– Camí de Can Illus a Brunyola
CR 408– Camí veïnat de Sant Romà
CR 428– Camí de Can Plà a Sant Martí

Alguns d’aquests arranjaments ja estan executats i d’altres està previst fer-ho.
 Subvenció de l’Agència Catalana de Residus

És la primera vegada que ens hi acollim. És el 100% d’àrid reciclat, per la qual cosa hem demanat
l’arranjament de la 34CR0428 - Camí de Can Pla.
 Subvenció de la Generalitat del Pla de Camins 2018-2010 (Departament de Governació i

Administracions Públiques i d’Habitatge)
És per un import de 50.000€ i ha de ser destinat a carreteres públiques de pas necessari (s’ha demanat l’arranjament d’una part de la 34CR0168 - Carretera des de la depuradora del Polígon Industrial Ca n’Illus a Brunyola.
Des de l’equip de govern creiem que és molt important destinar pressupost per poder fer que les vies
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de comunicació estiguin en condicions per a tots els veïns.
Per aquest motiu, cada any incrementem l’import i procurem
obtenir totes les ajudes possibles.
Als pressupostos del 2015, en aquesta partida l’import assignat era de 20.000€, mentre que el 2017 és de 39.000€. Això
vol dir que hi ha hagut un augment amb l’objectiu d’anar arreglant tots els camins per assolir una bona circulació.

Brigada jove

Renovació del conveni amb el
Consell Comarcal per a la prestaUn estiu més, des
de

l’Ajuntament

s’ha tornat a tirar
endavant el projecte de la Brigada Jove. Aquest
projecte està pensat per donar una

ció de serveis socials bàsics
Com anys anteriors, s’ha renovat el
conveni per a la prestació dels serveis per part de l’assistent social, l’educadora social i el SAD (Servei d’Assistència Domiciliària).

Adquisició de carpes

primera oportunitat laboral als joves del nostre municipi i,
també, gràcies a la participació dels tècnics de joventut del

Des de l’Ajuntament s’han adquirit du-

Consell Comarcal, una petita formació en allò que afecta el

es carpes de 6x3. Poden servir per

món laboral. Enguany s’han convocat dues places, una per

diferents actes que es facin, com la

fer feina d’auxiliar administratiu i una altra per a feines de

Fira de l’Avellana, el concert de l’-

peó de Brigada.

avellana jove, etc.

Aquesta convocatòria estava adreçada a tots els joves de
16 a 24 anys que hi estiguessin interessats. Aquest any s’hi
van presentar 3 joves, dos per a la plaça d’auxiliar administratiu i 1 per a la de peó. Per tal de fer la selecció es va procedir a fer un petit procés selectiu, que va consistir en respondre un qüestionari sobre coneixement del nostre municipi. Finalment, les persones seleccionades han estat: en
Marc, per a la feina de peó de brigada, i la Neus, per la feina d’auxiliar administrativa.
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Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola
Tal com es va informar en el darrer butlletí, s’ha
anat avançant en relació amb la Marca
Col·lectiva Avellana de Brunyola. Amb el suport
de l’Ajuntament de Brunyola i del Consell Comarcal, s’ha format l’Associació Avellana de

Brunyola que, el proppassat mes de maig, va fer una assemblea general per aprovar els estatuts, el
reglament d’ús i el logotip. Quan tot estigui aprovat es podrà sol·licitar la creació de la Marca.
Cal dir que aquesta iniciativa ha estat inclosa dins dels programes que subvenciona el servei
d’ocupació de Catalunya (SOC) que tenen un any de durada, concretament en el projecte Localitza
(desenvolupament local a l’entorn de les varietats agrícoles i productes singulars de La Selva).
Els objectius són:


Donar a conèixer l’avellana de Brunyola com a producte local



Donar suport tècnic en la construcció de la pàgina web



Donar suport a grups de treball, plans de viabilitat, elaboradors i comercialització

Encara queda per treballar en l'assessorament tècnic professional (iniciatives de comercialització i
distribució sota la marca).
Esperem que la Marca Avellana de Brunyola pugui ser presentada ben aviat, que l’Associació quedi
totalment consolidada i que, des de les administracions, els puguem anar acompanyant amb programes i subvencions per a poder tirar endavant.
Volem donar les gràcies a tota la junta i l’equip de treball de l’Associació per la gran feina que estan
duent a terme.

cat

ww

yola.
n
u
r
b
e
d
a
n
a
w.avell
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Al llarg dels 2 anys de legislatura…
Ens complau adjuntar-vos un llistat de les feines fetes fins ara. Aquestes son feines fetes i finalitzades, doncs en moltes altres hi estem treballant des de l’inici i us les presentarem més endavant un
cop es trobin enllestides. Una d’elles, les franges perimetrals, requereixen de coordinació amb la
resta d’administracions, i esperem que l’estiu que ve siguin una realitat. Un altre dels temes en els
que estem treballant des dels inicis és la millora del servei de recollida de residus per a poder disminuir la fracció resta i evitar sobrecostos al municipi.
ANY 2015
Contractació de servei de neteja per a les dependències municipals
Renovació de les bústies del veïnat de Serrallonga
Enllumenat de Nadal
Col·locació d’una placa d’agraïment als veïns i associacions a l’entrada de l’Ajuntament
Col·locació d’un tobogan a la zona d’esbarjo del Carrer Sant Salvador
Contractació tècnica de promoció econòmica i joventut
Conveni aparcament feixes Brunyola i instal·lació d’un altre punt de llum a les feixes de baix i
ampliació de l’enllumenat al nucli urbà de Brunyola.
Treballs de manteniment a la via pública dels nuclis de Sant Martí i Brunyola.

ANY 2016
Col·locació d’una cartellera informativa a Sant Martí
Obres de reparació de la depuradora del Polígon Ca n’Illus i entrada en funcionament
Recuperació antic camí de l’església.
Iniciativa i suport per a la creació de l’associació Avellana de Brunyola- Marca col·lectiva
Arranjament i manteniment camins i neteja entorns dels nuclis urbans de Brunyola i Sant Martí
Creació d’associació de voluntaris de Brunyola i Sant Martí Sapresa
Re-delimitació dels termes municipals
Instal·lació d’un element separador mòbil a la sala de Cal Campaner al Castell de Brunyola
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Consulta popular pel canvi de nom del municipi.
Projecte ordenació accessos a Sant Martí Sapresa
Adquisició de terrenys a l’entrada de Sant Martí Sapresa i execució del projecte.
Millora en l’entorn de l’àrea d’esbarjo de Sant Martí Sapresa, ampliant l’espai de lleure.

ANY 2017
Portar l’aigua i llum a la parcel·la de la depuradora de Ca n’Illus
Condicionament de camins i carreteres
Acceptació de cessió dels terrenys qualificats com a zona verda i equipaments en el polígon de
Ca n’Illus,
Continuar impulsant millores socials
Contracte des de l’Ajuntament d’una treballadora familiar durant 5 hores diàries que visita a la
gent gran
Continuar fent cursos de memòria i exercici físic i prevenció de caigudes per a la gent gran
Adquirir dues carpes que poden servir per actes del municipi
Comptar amb el servei de contracte d’obra menor d’un tècnic dinamitzador per a la promoció econòmica i sociocultural
Servei des del Consell Comarcal d’un enginyer per agilitzar i ordenar el tema de les activitats
Assessorament tècnic per a l’estudi de compatibilitat del planejament vigent en relació a les granges existents per a no impedir-ne la seva funcionalitat.
Servei d’assessorament jurídic per a resolució d’expedients de llarga durada.
Totes elles, responen a una voluntat global de millora del municipi pel que fa a qualitat de vida de
tots els veïns, el medi que ens envolta, i la promoció econòmica, cultural i turística. Ens resten molts
projectes per executar, i us adjuntem un llistat d’algunes de les feines pendents:
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Topografiar i delimitar les finques municipals per a l’inventari de béns.
Millorar la zona d’esbarjo municipal de Sant Martí amb la neteja de la totalitat de la finca
municipal.
Impulsar les visites guiades al Castell.
Impulsar la zona d’acampada municipal.
Construcció del local polivalent i magatzem.
Ampliar si s’escau, la zona d’aparcaments municipals al nucli de Brunyola.
Millores en seguretat viària, línies elèctriques i enllumenat als nuclis de Brunyola i Sant
Martí.
Implementar i desplegar l’ús del gestor d’expedients.
Renovar la prestació del servei de gestió de l’aigua potable.
Millores en el sistema de sanejament als nuclis.
Elaboració d’estudi per a la millora del servei de recollida d’escombraries.
Nova àrea de recollida d’escombraries.
Inventari de camins.
Millorar la seguretat viària de la carretera local en el tram urbà de Brunyola, amb la construcció d’una vorera i espai per a l’estacionament de bus.
Redactar el projecte i si s’escau la construcció (pendent ajut) d’un nou dipòsit d’aigua al
municipi per a millora de les instal·lacions.

Treballarem al màxim per poder executar tots aquests temes, dels que us anirem informant en
successius butlletins.

El Consell Comarcal de la Selva llança SelvaCultura, el nou portal cultural per a la difusió i
promoció d’esdeveniments de la comarca
Selva Cultura és un portal de promoció de l’activitat cultural de
la comarca de la Selva, amb una especial focalització envers
les arts escèniques i visuals, així com la música.
La web difon activitats de caràcter professional, organitzades per ajuntaments, entitats o empreses
del sector cultural i creatiu, capaces d’atraure el públic interessat en la cultura i que tenen una projecció més enllà dels municipis mateixos. Té la finalitat d’impulsar l’activitat artística, fomentar el consum
cultural i generar nous públics per a la cultura dels municipis selvatans.
SelvaCultura publicarà aquells esdeveniments que tinguin una clara projecció supramunicipal i que,
per la seva rellevància, siguin capaços de motivar el desplaçament de públics cap als municipis que
els acullen.
La finalitat de la web, doncs, és esdevenir un portal útil per a les persones, tant de la comarca com de
fora, que cerquen específicament l’oferta d’activitat cultural de la comarca.
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LES ABELLES
Les abelles Apis mellifera són uns insectes de l’ordre dels Himenòpters, molt
coneguts per tothom i que tenen la capacitat d’elaborar, entre d’altres, un producte
molt preuat per l’home, la mel. Però, com viuen les abelles? Com s’organitzen? I per
què fan mel? Quins problemes tenen? En aquest article us introduirem al seu món
per conèixer una mica més a fons la vida d’aquet petit insecte tan popular.

Per començar, s’ha d’explicar que les abelles viuen organitzades en colònies. Aquesta organització,
tot i la presència d’una “abella reina”, no és un organització monàrquica com ho entendríem nosaltres, sinó que s’hauria de comparar més aviat amb un model comunista ben aplicat, on cada individu
té la seva funció dins el rusc i tots treballen pel bé d’aquest.

En una colònia d’abelles, hi ha l’abella reina que és l’única femella fèrtil
del rusc i té la capacitat de pondre els ous d’on sortiran les futures abelles. La resta de la colònia són abelles obreres que poden tenir diverses
funcions depenent de la seva edat com, per exemple, la funció d’a-

L’abella reina és la
única abella fèrtil i
s’alimenta de “gelea
reial”

alimentar les larves, la construcció de noves cel·les, la recol·lecció de
pol·len i nèctar, o la fabricació de la mel.

La reina abella pon els ous en petites cel·les de cera fetes per les obreres. D’aquests ous en sortiran
les larves que seran alimentades per les obreres “mainaderes”. Durant els tres primers dies totes
les larves són alimentades amb "gelea reial“ i, a partir de llavors, totes les larves destinades a ser
obreres passaran a ser alimentades amb pol·len o nèctar. Només en cas que la colònia volgués criar
futures reines, les larves seguirien sent alimentades amb “gelea reial”, per a convertir-se en reines.
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La colònia s’estructura de la següent manera: a la part central s’hi troben les cel·les on hi ha les larves, al seu voltant hi ha les cel·les on les abelles hi emmagatzemen el pol·len i a la part més externa hi ha la mel. La
mel és fabricada per les abelles a partir del nèctar de les
plantes. Aquest nèctar conté un percentatge molt alt d’aigua i un petit percentatge de sucre. El que fan les abelles
és deshidratar aquest nèctar (treure l’aigua que porta) i
aconseguir que el percentatge d’aigua sigui molt baix i el
de sucre molt alt. A través d’un tractament enzimàtic les abelles transformen aquest sucres amb mel,
de manera que aquest producte es pot conservar sense que es malmeti i les abelles disposen d’una
font d’aliment per a sobreviure l’hivern.

Una petita colònia d’abelles pot tenir entre 5.000 i 6.000 efectius. A mesura que va augmentat la floració de les plantes, va augmentant fins assolir xifres de fins a 80.000 individus. Per evitar la saturació de la colònia amb l’augment dels individus, arriba un moment que la colònia alimenta noves reines i, un cop n’ha sorgit una de jove, la reina més vella abandona la colònia i marxa amb el 70-80%
dels individus a buscar un nou indret per establir-se.

Com abans hem explicat, les abelles elaboren la mel per a poder tenir aliment durant l’hivern, però
aquest producte també és molt preuat per l’home i és per això que durant segles els humans s’han
aprofitat de les abelles per obtenir-ne la mel. D’aquí neix tot el món de l’apicultura, on l’home cria i
manté eixams d’abelles per a recol·lectar-ne la mel.

La recol·lecció de la mel depèn una mica de la zona i sobretot
va molt lligat a la floració de les diferents plantes. El procés de
recol·lecció de la mel és el següent: quan arriba l’època de
brescar, que a la nostra zona sol ser a partir de Sant Joan,
l’apicultor recull les bresques que són als panells que les abelles han construït en cera per emmagatzemar la mel. Per tal de
recollir aquestes bresques i no rebre l’atac de les abelles, l’apicultor es protegeix amb els coneguts “monos” d’apicultors i
utilitza els fumadors, un aparell que li permet tirar fum i que, així, d’aconsegueix foragitar una mica
les abelles que defensen l’eixam.
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L’apicultor no recull totes les bresques de mel de la colònia, en deixa 1/3 part, aproximadament, ja
que aquest aliment és bàsic per les abelles per poder sobreviure l’hivern.

Per treure la mel de les bresques es fa servir la centrifugació, un moviment rotatori que fa que la mel
surti de l’interior de les cel·les de cera. Aquesta mel extreta ha de passar per un filtratge i un cop filtrada es col·loca en els bidons de decantació durant almenys 15 dies, de manera que totes les impureses pugin a la superfície i puguin ser extretes.

Per desgràcia no tot són bones notícies i la població d’abelles està patint una forta davallada a molts
països, fet que pot comportar conseqüències greus, ja que moltes plantes necessiten

aquests

insectes per poder ser pol·linitzades. El descens que pateixen les abelles
es pot atribuir a diferents factors: el primer, a la presència de malalties, la

La població
d’abelles pateix una
abelles, però les deixa molt debilitades i, a conseqüència d’això, són molt
forta davallada a
propenses agafar altres malalties i fongs que les poden matar. El segon causa, sobretot, de
factor, i segurament un dels més importants, és la presencia i ús d’insefactors externs
cides de manera desmesurada que fem els humans, fet que ha provocat la
principal de les quals és la Varroa. Aquesta malaltia no sempre mata les

disminució de manera substancial la presencia de les abelles i de molts altres insectes. I un altre factor que actualment també comporta problemes a les abelles és l’aparició
d’espècies invasores, com la vespa asiàtica que ha començat a fer estralls a les colònies d’abelles
del nostre país, ja que s’alimenta d’aquestes i les abelles no saben fer-li front.

CURIOSITATS DE LES ABELLES


Una abella bat les ales 11.400 vegades per minut.



L’abella pot portar una càrrega de pol·len o nèctar d’un pes similar al seu.



Per una cullerada de mel, han de visitar més de 4000 flors.



L’abella reina, en algunes èpoques de l’any, pot arribar a pondre més de 2000 ous al dia.



Les abelles poden viatjar fins a 88 quilòmetres i visitar més de 2 milions de flors per
recol·lectar el suficient nèctar per fer 1 unça (454 grams) de mel.
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Aquest nou apartat de la finestra del passat, serà un calaix de sastre de fotografies antigues on ens
transportarà uns quants anys enrere. Són imatges cedides per un veí del municipi que serviran per
recordar i reviure moments del passat.
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Parlem de residus
Parlar de residus és complicat. Sovint, quan en parlem, és per queixar-nos d’algun fet puntual, ja sigui un abocament incontrolat, les cues que ens toca fer darrere del camió d’escombraries, de les males olors, etc.
Ens plantegem, però, iniciar una nova etapa on valorem quines oportunitats ens ofereix el
nostre municipi per reorientar aquest servei bàsic, amb l’objectiu de trencar la inèrcia que es
produeix els darrers anys i que es mostra en la gràfica següent:
Observem, en primer
lloc, que la generació
de residus augmenta
any rere any, malgrat
l’estabilitat de la població.
Per altra banda, també
és cert que hi ha una
mancança de pedagogia que permeti a la ciutadania saber el cost real dels serveis públics, la
manera de funcionar, els diferents models que hi ha, la seva evolució, les millores que es van
fent, entre d’altra informació. Això permetria als ciutadans fer-los partícips, coresponsabilitzar
-los i sensibilitzar-los.
Per tant, volem iniciar un
debat obert en què es
puguin plantejar totes les
alternatives

de

servei,

amb els seus avantatges
i inconvenients, per tal
d’assolir, d’una banda,
els llindars de recollida
selectiva que fixa la Unió
Europea de cara a l’any 2020, que és del 70% per la majoria de les fraccions. D’altra banda,
l’evolució prevista del cànon per a l’abocament de la fracció no acabi repercutint en un increment desmesurat del cost del servei i en conseqüència de l’import de la taxa d’escombraries.
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Addenda al conveni de delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva
en matèria de gestió de residus
Fins l’any 2016, el servei de residus que gestiona l’empresa Nora facturava directament al nostre Ajuntament els serveis prestats. A partir d’enguany, serà el Consell Comarcal de la Selva qui facturarà als municipis.

Contenidor de rebuig
D’un temps cap aquí, s’ha detectat un gran volum de residus en el servei
de recollida de rebuig a la zona de Serrallonga, i per tal de millorar el servei
i evitar que hi hagi bosses al terra que puguin generar problemes de brutícia i males olors s’ha col·locat un nou contenidor de rebuig.
Franges perimetrals
Vist les obligacions de l’administració local en matèria de prevenció d’incendis i matèria forestal que
es deriven de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals modificada mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres dels
sector públic i atès que l’Ajuntament de Brunyola no disposa dels mitjans humans ni materials pel
desenvolupament propi d’aquestes obligacions.
L¡Ajuntament de Brunyola en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 19 de novembre de
2015 va aprovar definitivament el plànol de delimitació de Brunyola, segons el que estableix la Llei.
El 7 de febrer de 2017 es va sol·licitar a la Diputació de Girona dins el Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis la redacció del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions.
El 25 de maig de 2017 la Diputació de Girona ha resolt concedir l’assistència tècnica sol·licitada per
l’ajuntament mitjançant el Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis, consistent
el la redacció del projecte executiu que esperem a partir de l’any que ve poder desenvolupar al municipi.
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Contracte amb l’empresa Jardineries i Treballs Forestals M.S. La Selva S.C (Anglès)
A partir del mes d’agost, s’ha fet un contracte menor per dur a terme el servei de manteniment i neteja en matèria de jardinera a diferents espais de Brunyola i Sant Martí Sapresa: nuclis, cementiri municipal de Sant Martí, depuradora de Ca n’Illus, zona infantil de Sant Martí, zona d’acampada, pàrquing i contenidors de Brunyola.
El motiu pel qual s’ha contractat aquesta empresa respon al fet que
el proppassat 30 de juny va causar baixa del seu contracte laboral el
Sr. Pau Roura, que fins tal dia havia desenvolupat les tasques de
brigada al poble, durant 10 hores setmanals. Aprofitem per desitjar-li
bona sort en el seu futur.

Residus
Us informem de la comparativa de Kg recollits al municipi de Brunyola de gener a Maig entre 2016 i
2017.
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CULTURA I FESTES

Reis Mags d’Orient
El dijous 5 de gener de 2017, a 2/4 de 7h de la tarda
va arribar la comitiva dels tres Reis precedits pels
seus patges a la plaça de Brunyola.
El Sr. Alcalde els va donar la benvinguda i els va oferir les claus de la població, per tal que poguessin obrir
totes les llars del municipi.
Grans i petits vam gaudir de la seva visita i dels molts
regals que ens van deixar.
El nostre més sincer agraïment perquè any rere any
són entre nosaltres.

Festa del Roser
El dissabte 22 i el diumenge 23 d’abril de 2017 es va celebrar la Festa
del Roser de Brunyola.
El dissabte es va celebrar el VIIIè
torneig internacional de petanca i el
concurs i degustació de pastissos.
El diumenge a les 11:00h, l’ofici solemne amb l’acompanyament de la
Cobla la Principal d’Osona i, per
finalitzar la festa, una audició de
sardanes interpretades per la mateixa cobla. copla
Durant tot el
diumenge
l’escola

Festa Major de Sant Fruitós de
Brunyola

de

El 22 de gener de 2017 es va celebrar la Festa Major de Sant Frui-

Vilobí va po-

tós de Brunyola, amb l’ofici solemne en honor a Sant Fruitós i l’ac-

sar una para-

ompanyament de la Cobla la Principal d’Osona.

da per ven-

Tot seguit, es va realitzar l’audició de sardanes a càrrec de la ma-

dre roses de

teixa cobla . L’acte va acabar amb un vermut popular pels assis-

Sant Jordi.

tents. Durant tot el matí, es van poder visitar diferents exposicions
a la Sala de Dalt de l’Ajuntament .
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8a Festa d’homenatge a la Gent Gran
El diumenge 18 de juny es va celebrar la VIIIa Edició d’homenatge a la gent gran de Brunyola i Sant Martí
Sapresa.
Es va iniciar a les 12h del migdia amb un ofici solemne a l’església de Brunyola, amb l’acompanyament
de la coral Josep Ruhi de Bescanó que, en acabat, va oferir un petit concert. Tot seguit, la Sra. Lourdes
Serra ens va fer gaudir de més detalls sobre la historia del municipi.
A les 14h es va celebrar un dinar de germanor al Pavelló Municipal de Sant Dalmai. Van assistir-hi un
total de 105 veïns, amics i familiars.
A tots el assistents se’ls va regalar un tovalló amb el logotip de la festa d’enguany, mentre que als veïns
que aquest any compleixen 65 anys, se’ls va obsequiar amb una tassa personalitzada. Alhora, als empadronats assistents majors de 90 anys també se’ls va fer un petit obsequi.
Per acabar, l’orquestra “Parfills” ens va fer gaudir d’un concert de música per escoltar i ballar.
Va ser una diada per poder fer veïnatge, comentar i compartir. Esperem que a la propera edició siguem
els mateixos o més.
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Club Esportiu Avellana Límit

El proppassat mes de març, el president del Club Esportiu Avellana Límit, juntament amb el Regidor d’esports del Municipi varen quedar amb la presidenta de
l’AMPA de l’escola d’educació especial Font de l’Abel’Abella, per tal de fer-li entrega de la donació dels diners recollits a l’última edició de la cursa Avellana límit,
que es va celebrar el mes d’octubre al marc dels actes
de la fira de l’Avellana. A la darrera edició de la cursa,
es va decidir dotar-la d’un caràcter solidari i destinar
una petita part dels beneficis obtinguts a un fi benèfic. En aquest cas, es va triar fer la donació a l’AMPA de l’Escola d’educació especial Font de l’Abella de Girona.
L’AMPA de l’Escola d’Educació especial Font de l’Abella té com a objectiu ajudar i, complementat
amb diferents projectes lúdics i pedagògic, l’activitat d’aquesta escola que acull infants amb diferents
graus de discapacitat.
Des de l’AMPA agraeixen molt la col·laboració rebuda per part del club esportiu Avellana Límit i especialment a totes les persones i empreses que hi varen col·laborar.
La tercera edició de la cursa Avellana Límit es posposa.
Enguany, per qüestions logístiques i de calendari, no està previst organitzar la III a edició de la cursa
Avellana límit. Els organitzadors, però, estan estudiant la possibilitat de realitzar una caminada o una
marxa popular, que es portaria a terme el dissabte dia 7 d’octubre al matí, al marc de la fira de l’Avellana.

Associació de Voluntaris
L’Associació de voluntaris va en marxa!!!
Les tasques que es poden fer són moltes i d’agrair

NIMEU-VOS

(organització de fires, neteja de camins, col·laboració
en festes culturals, aportar opinions, etc).
Animeu-vos i doneu-nos la vostra opinió!

OLUNTARIS
ILLOREM EL MUNICIPI!!
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Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola
elsamics@pessebrebrunyola.cat

Enguany ha fet 35 anys de la primera representació del Pessebre. D’aquella senzilla escenificació
del primer any,amb l’anunciació i naixement, hem passat a fer més de 34 escenes. I de la vintena de
nens-actors ara som gairebé 230 persones.
Aviat és dit,35 anys!! Com ha canviat el món! i amb ell, nosaltres! Aquells 7 joves que van iniciar el
pessebre, ja han passat la cinquantena. Els nens que feien de pastorets ara són pares d’adollescents, molts dels qual continuen fent el pessebre.
En aquest temps també han nascut molts nens i nenes i això ha fet possible que l’escena del naixement fos més maca amb el nen Jesús de veritat.
Els que llavors eren pares ara són els avis i molts, després de passar per molts oficis i escenes,ara
formen part dels clients de la Taverna,de reüll veuen passar visitants i calculen més o menys quants
n’hi ha.
I si en aquests anys ha canviat alguna cosa, és la tecnologia. Els primers sons provenien d’un rudimentari equip de música amb platina i casset. Uns altaveus que tremolaven a mesura que augmentava el volum.
El llum es feia amb bombetes molts cops pintades per tenir tonalitats diferents al blanc. El primer canó que va enfocar l’àngel
del campanar era un tub amb una bombeta “molt potent” per
l’època.
Ara ens podem comunicar amb tots els tècnics sense córrer
amunt i avall.
Però tot i les innovacions, el pessebre no hauria durat 35 anys
sense la seva gent. I serà la gent que li donarà vida 35 anys, i
més!!
I farà possible que cada any per Nadal Brunyola sigui... de
Pessebre!!!
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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, estem treballant amb il·lusió
per crear espais pel jovent al municipi i organitzar activitats per gaudir-ne amb tots vosaltres.
El proppassat 10 de juny, vam organitzar un taller d’anellament d’ocells i construcció de caixes niu,
així com un taller d’elaboració de ratafia al marc del que anomenàrem “Primavera Jove”. Activitats
obertes a tots els veïns, tant menuts com més grans, i que esperem que us agradessin a tots!
Pel proper octubre, coincidint com sempre amb la Fira de l’Avellana del municipi, ja estem culminant
la preparació dels actes: la IIa Vetllada Popular, que constarà de sopar i espectacle a la fresca el divendres 6 d’octubre, així com l’Avellana Jove, la festa jove per excel·lència, el dissabte dia 7 que enguany comptarà amb la participació de Miquel del Roig, Hora de Joglar, La Masovera Barbuda i MRP
DJS. Com sempre carregada de bon ambient i sorpreses! Us hi esperem a tots!
Amb ganes de continuar endavant, pensant en noves activitats que ens reforcin com a poble, us desitgem un bon estiu!
Recordar-vos a tots que podeu unir-vos a nosaltres i col·laborar de la forma i disponibilitat que més
desitgeu, tant 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
El proppassat dissabte 10 de juny, l’Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa van organitzar, al marc de la “Primavera Jove”, un taller de ratafia, en què participà un bon nombre de persones, entre gent del poble i visitants. A càrrec d’una guia especialitzada en herbes remeieres, vam
sortir de davant de l’Ajuntament per encaminar-nos a la recerca d’aquelles plantes i flors que ens
servirien per elaborar la nostra ratafia. La guia va anar fent parades al llarg del recorregut, tot explicant els usos de cadascuna de les herbes que ens trobàvem pel camí, alhora que els assistents poguérem anar recollint-les.
En acabat, vam dirigir-nos a l’Ajuntament on cadascú va elaborar la
seva pròpia ratafia, a través de les herbes que havia collit, així com
també amb fruites, espècies i altres productes que la guia mateixa va
portar per l’ocasió i que va repartir entre els assistents. Mentre cadascú anava introduint les herbes dins de la seva garrafa plena d’aiguardent, la guia anava indicant les mesures escaients i donant alguns
consells de preparació.
Sens dubte, va ser una jornada molt distesa i interessant. A més, gràcies a la bona afluència d’assistents, es va anunciar que hi hauria un concurs de ratafia on, cadascun
dels participants del taller competiria per veure quin dels macerats havia resultat millor!
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El dissabte 10 de maig es va realitzar una activitat
matinal d’anellament d’ocells organitzada per l’AsAssociació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa. La jornada que es va realitzar a les feixes municipals durant tot el matí. Va consistir en una part teòrica
on es va explicar què és “ l’anellament científic d'ocells”, com es fa i per a què serveix, i una part pràctica
en la que es varen capturar diferents espècies d’ocells
com el pit roig ( Erithacus rubecula), tallarol de casquet ( Sylvia atricapilla), tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), merla (Turdus merula), rossinyol ( Luscinia megarhynchos), bosqueta (Hippolais polyglotta),
bruel (Regulus ignicapilla), mallerenga carbonera
(Parus major) i raspinell (Certhia brachydactyla). A
tots els ocells capturats se’ls va col·locar una anella
científica amb un codi únic per aquest exemplar i es
van prendre mesures, i un cop totes les dades van ser
registrades es va procedir a alliberar-los.
A banda de l’anellament i aprofitant el temps d’espera
entre les captures, es van anar construint diferents
caixes nius pels ocells. Aquestes caixes fetes de fusta
es construeixen per ajudar a la cria dels ocells, especialment a les espècies que fan el niu en forats com
mallerengues o pardals ja que se’ls facilita llocs confortables on construir el niu. Una vegada acabat el taller cada participant es va poder emportar una caixa
niu a casa seva per penjar-la al jardí.
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Tàrtar de mango i alvocat amb salmó fumat (aperitiu)
Ingredients
 1 mango madur
 1 alvocat
 50g de salmó fumat
 Ous de truita
 Caviaroli
 Oli d’oliva verge
 Mostassa de Dijon
 Mel
 Pebre negre
Elaboració
1.Netegem, pelem i tallem a dauets petits el
mango i l’alvocat.
2.Tallem a dauets de la mateixa mida que els
anteriors el salmó fumat.
3.Ho aboquem en un bol i hi afegim una culleradeta de mostassa de Dijon, una de mel i una
de pebre negre.
4.Remenem bé sense aixafar.

5.En un plat muntem el tàrtar en un cercle d’emmotllar.
6.Damunt del tàrtar hi posem una culleradeta
generosa d’ous de truita (o el caviar que preferiu)
Observacions/idees
És una recepta senzilla i ràpida de preparar. No us
prendrà més de 10 minuts i el resultat és molt satisfactori. Habitualment els tàrtars s’acompanyen de
torradetes, però també podeu presentar-lo damunt
d’un bouquet d’amanida, o en culleretes com a aperitiu... Llibertat absoluta!

Granissat de meló i menta (postres)
Ingredients
 600g de polpa de meló
 75g d’aigua
 25g de sucre
 1/4 de fulla de gelatina
 15g de fulles de menta
Preparació
1. Hidrateu la gelatina en aigua freda. En un cassó, escalfeu l’aigua i el sucre fins que es fongui el sucre
i es dissolgui bé. Incorporeu-hi la gelatina hidratada i escorreguda. Deixeu-ho refredar a temperatura
ambient.
2. A part, escaldeu les fulles de menta en aigua bullent durant 30 segons. Escorreu-les i refredeu-les
ràpidament en aigua i gel. Escorreu les fulles de menta i afegiu-les a l’almívar, que ja estarà a temperatura ambient. Tritureu-ho bé amb el túrmix fins que la menta sigui ben petita, ha de quedar d’un color verd intens. Coleu l’almívar i reserveu-lo.
3. Tritureu el meló amb l’almívar. Aboqueu la barreja en una safata gran, que quedi poc gruix, i poseu-la
al congelador. Un cop congelat, raspeu el granissat amb una forquilla, per tal de formar els
cristalls de gel. Reserveu-ho un altre cop al congelador.
4. Al moment de servir el granissat, repartiu-lo a les copes (millor si les teniu
fredes al congelador) i serviu-lo immediatament.

T!

BON

FI
O
R
P
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Què hem de fer amb una picada d’insecte?
Aquesta època, l’estiu, es fa més vida a l’aire lliure -a la platja o al camp- i la roba que s’utilitza deixa gran
part del cos al descobert, la qual cosa fa augmentar el risc de picades d’insectes (mosquits, abelles, tàvecs, etc.) i altres artròpodes com les paparres.
La utilització de roba clara que cobreixi bé el cos i l’ús de repel·lents ajudarà a prevenir les picades tant d’insectes com de paparres.
Si es produeix una picada d’un insecte, cal rentar bé la zona afectada amb aigua
i un sabó neutre. Si el fibló ha quedat dins de la pell, primer l’heu d’extreure i després rentar bé la zona afectada (si ho feu amb unes pinces, procureu no enfonsarlo més ni escampar el verí de l'insecte). Apliqueu-hi una gasa o roba neta amarada
amb aigua freda i un preparat farmacèutic a base d'amoníac, o bé apliqueu-hi fred

En casos greus, els
serveis sanitaris
d'emergències poden administrar
l'antídot corresponent, si està indicat,
i traslladar la víctima a un centre sanitari.

(gel). No rasqueu ni fregueu la zona afectada.
En cas de picada a l'interior de la boca, doneu a la víctima gel per llepar o petits glops
d'aigua freda.
Si es produeix una picada de paparra, cal extreure-la tan aviat com sigui possible. Agafeu-la amb unes
pinces per la part propera al cap i la boca. Estireu la paparra amb moviment lent, sense trencar-la ni xafar
-la. Vigileu no deixar el cap incrustat a la pell. Renteu la zona de la picada amb aigua i sabó neutre o amb
desinfectant (povidona iodada). Si no heu pogut extreure la totalitat de la paparra, persisteixen les molèsties o teniu febre o altra simptomatologia, consulteu al personal sanitari.
Mosquit tigre
La presència del mosquit tigre és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. Per prevenir-les, porteu roba de màniga llarga, pantalons llargs de color clar i mitjons, i instal·leu tela mosquitera a finestres, portes i obertures.
Davant d’una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la resta de picades de mosquits.

I si ens mossega un animal?


Netegeu la ferida amb aigua i sabó.



Cohibiu l'hemorràgia, si n'hi ha.



Apliqueu una solució comercial desinfectant a base de povidona iodada.



Cobriu la ferida amb un apòsit estèril o roba neta.



Traslladeu la víctima a un centre sanitari per a profilaxi antitetànica.



Si és possible, comproveu si l'animal està vacunat correctament.
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Calendari
Diumenge 13
d’agost de
2017

Dilluns 4 de setembre
APLEC DE SERRALLONGA

APLEC DE SANT
ROMÀ

FIRA DE L’AVELLANA DE LA SELVA

CONCERT AVELLANA JOVE

6, 7 i 8 d’octubre

Dissabte 7 d’octubre
Miquel del Roig, Hora del
Joglar, La Masovera Barbuda i

PESSEBRE VIVENT DE BRUNYOLA

MRP DJS.

36ª representació
Desembre/gener

Peu a Baix Motorsport Club Girona organitza el 3er
RAL·LI LEGEND LES CORBES, MEMORIAL EDUARD CARRERAS, que es disputarà pels mítics trams
de les Guilleries i de la Costa Brava, el proper 1 i 2 de
desembre de 2017.
El pas pel municipi es realitzarà el divendres 1 al matí.

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ
SAPRESA
Diumenge 12 de novembre

El període de cobrament de l’IAE / IBI
RÚSTICA / CEMENTIRI és durant els mesos de setembre i octubre. El 19 d’octubre
serà el cobrament a l’ajuntament de 10:00h
a 13:00h.
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PASSATEMPS

Endevinalles

1
2
3

Per servir-me de suport
ferma i segura em sostens,
tant si pujo a poc a poc
com si baixo tot corrents.

T’alegra amb mil sons
i et parla amb mil veus.

4

Impregna l’ambient
d’aromes potents
i escalfa motors
per encarar el dia.

No cal que la miris:
t’acompanya arreu.
Algú li emplena la boca
de noves sovint estranyes

5

Cua blanca,
Cos lluent
Va de pressa
i sembla lent.

fins que tu les hi reculls
descobrint-li les entranyes.

6

Les que jo tinc són ben meves.
No me les demanis pas:
no sigui cas que et maregis
o agafis un mal de cap.

Jeroglífics

1. Qui és aquesta dona de la foto?

B

Sé moltíssimes coses

2. Com t’agrada el cafè?

3. Heu visitat alguns pisos, avui?
11111111

4. Li va bé el negoci, a en Pere?

PPPPPPPPPPPPPPPP

T
Les solucions es trobaran al proper butlletí
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Sopa de lletres
Troba en aquesta sopa de lletres
deu paraules relacionades amb
el municipi de Brunyola i Sant
Martí Sapresa.

Solucions butlletí anterior
Endevinalles

Sudoku

1.Rellotge
2.Mirall
3.Sabates
4.Bústia
5.La lletra i
6.Maria

Diferències
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REFRANYS

Recull de refranys populars



Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny!



Pel juny segaràs i pel juliol batràs!



Per Sant Pere, garbes a l’era!



Aigua de juliol, omple el cossiol!



Al juny la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny!



Aigua de juny primerenca, molt mals arrenca.



Tronada de Sant Joan, les nous corcades!



Tempesta a l’Agost, bons raïms i millor most!



Ni a l’Agost caminar, ni al Desembre navegar!



Sant Pere plorós, juny plujós.



Per Sant Joan el primer bany.



La nit de Sant Joan, la més curta de l’any.



Per Sant Joan i Sant Pere, adéu a la primavera.



Juny acabat, dia escurçat.



Bany de Sant Joan, salut per tot l’any.



Xàfec d’estiu fa la meitat del que diu



A l’estiu tota cuca viu.



Estiu calorós, hivern rigorós.

Disseny i edició:

Amb la col·laboració de:

