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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
De nou amb tots vosaltres teniu a les vostres mans el butlletí d’informació municipal nº 5 per informar
-vos de les actuacions d’aquest semestre i per conèixer els projectes definits per l’any vinent.
Al final del mes de novembre, vàrem aprovar els pressupostos pel proper 2018.
Com sempre fem des que el nostre grup, Agrupació de Veïns de Brunyola i Sant Martí Sapresa, va
obtenir la confiança dels veïns per gestionar l’Ajuntament, hem sol·licitat amb antelació al grup PDeCAT a la oposició, que fes les seves propostes per incorporar-les també a l’estudi dels pressupostos.
Com que no han fet cap proposta, els pressupostos s’han elaborat en base al nostre criteri i al nostre
programa de govern, que va ser el votat en el seu dia per la majoria de veïns.
En aquest butlletí hi trobareu detallats els pressupostos. Com podreu comprovar, seguim augmentant
any rere any les despeses en el manteniment de la xarxa de camins i carreteres i incloem millores en
els serveis socials. També veureu que augmentem molt el capítol d’inversions en equipaments
necessaris.
Esperem que al final del 2018 tinguem ja en marxa tot el sistema de gestió administrativa, la plataforma informàtica i el portal de la transparència, que farà molt més àgil i transparent tots el afers i gestions entre l’Ajuntament i els veïns. Aquests canvis suposaran una gran millora, per aquest motiu,
l’ Ajuntament hi està invertint moltes hores de feina per tal d’aconseguir-ho. Així mateix, aquest any
també comptarem amb assessorament jurídic extern per resoldre temes pendents de legislatures
anteriors.
Com podeu veure en cada butlletí, estem dedicant molts esforços per aconseguir que el Municipi disposi de les eines públiques necessàries per la millora de les gestions i el progrés de tots els seus
veïns.
No puc acabar aquesta salutació sense enviar un record entranyable als presos polítics i als nostres
dirigents polítics que es troben a l’exili, que estan en aquesta situació simplement per haver treballat
de forma pacífica i democràtica per a què tots els catalans poguéssim decidir el nostre futur. Sabem
que hi ha gent que això no els agrada. N’hi ha que voldrien que els oblidéssim, però nosaltres no ho
farem. Continuarem reclamant la seva llibertat.
Molt bones festes a tothom.
Francesc Johé
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa
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LA NOSTRA GENT

uts
Els més men
MARTÍ SAUN ERES, fill de Xavier i Marta que
resideixen a Sant Martí Sapresa, nascut el dia 7 de
setembre de 2017.

sat
a
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MARC JIMÉNEZ CABESTANY amb MARIA ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, de Brunyola, es van
casar al Registre Civil de l’Ajuntament de Brunyola el
dia 3 de juliol de 2017.
CARLOS FRIGOLA QUINTANA amb SAMNATHA NAZARETH MADRID, de Brunyola, es van casar al Registre Civil de l’Ajuntament de Brunyola el dia 27 d’octubre
de 2017.

Ens han deixat
LLUÍS HUIX LLISTOSELLA, de 85 anys, residia a Can
Jan, va morir el 27 d’octubre de 2017. Fou enterrat al
cementiri municipal de Sant Martí Sapresa.
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HISENDA

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

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

Programa Pm07– Activitats de promoció de la salut Dipsalut
Projecte d’atenció a l’envelliment

Ajut “Obra social” La Caixa

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

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

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

Jutjat de Pau

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia

Participació ciutadana

Diputació de Girona

Acceptat/
Denegat

Renúncia
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Ordenances 2018
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.

NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
S’ha elaborat una nova ordenança fiscal que com a novetats incorpora bonificacions per a les famílies nombroses de quantia variable segons el nivell d’ingressos per unitat familiar (variables entre un
90 i un 25% de bonificació de la quota íntegra de l’impost), bonificacions per a la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, i així mateix bonificacions d’un
50% per a les construccions agrícoles que desenvolupin activitats vinculades al procés productiu o a
la millora del cultiu del producte amb la marca col·lectiva Avellana de Brunyola, per ser declarada
d’interès especial pel municipi.
Per gaudir dels beneficis fiscals previstos en aquesta ordenança s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyant els documents acreditatius del compliment dels requisits. Així mateix,
per a aclariments relacionats amb l’ordenança us podeu adreçar a les oficines municipals.
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Els nous pressupostos de 2018
Aquest desembre s’han aprovat els pressupostos municipals amb els vots
favorables de l’equip de govern i l’abstenció dels membres del grup a l’oposició.
Cal destacar-ne les partides destinades a l’implantació de l’administració electrònica al municipi, i
el reforç dels serveis jurídics per resoldre problemàtiques que fa anys que perduren al municipi,
com ara: obtindre la titularitat dels terrenys municipals de la zona industrial entre d’altres.
Pel que fa a les inversions previstes aquest 2018 son:
- L’execució de les franges perimetrals al voltant dels nuclis per protecció en cas d’incendi.
- El reasfaltat d’un tram de la carretera local de Ca n’Illus a Brunyola i la millora en camins rurals
no pavimentats.
- El trenat a façanes i soterrament de línies elèctriques en els creuaments a carrers al nucli de
Sant Martí Sapresa.
- Pla d’accessibilitat i ordenació del castell i el seu entorn. És un primer pas per ordenar l’entorn
del castell i realitzar-ne un accés adaptat, que és una necessitat de primer ordre. Perquè les actuacions a realitzar comptin amb el vist-i-plau de patrimoni i amb el corresponent finançament,
caldrà primer elaborar aquest document i establir un pla d’etapes.
Aquest any també comptarem amb una enginyera municipal per a resoldre tots els aspectes relacionats amb les activitats.
A banda d’aquests temes inclosos en pressupostos, també realitzarem les obres de construcció
del local polivalent mitjançant el trasllat de la modificació de crèdit aprovada aquest any a la anualitat 2018.
ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Operacions no financeres

Operacions no financeres

Operacions corrents

Operacions corrents

I. Impostos directes
II. Impostos indirectes

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€

Operacions de capital
VII. Transferències de capital
TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

7.000,00€
365.946,67€

I. Despeses de personal

102.000,00€

II. Despeses de béns corrents i serveis

184.023,50€

III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
V. Fons de contingència

300,00€
12.000,00€
850,00€

Operacions de capital
VI. Inversions reals
TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

66.773,17€
365.946,67€
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ACTUALITAT MUNICIPAL

ACTUACIONS DEL CONSISTORI
Senyalització de masies
A finals de novembre van finalitzar les tasques de col·locació de
la nova senyalització de les masies del municipi. En total, s’han
instal·lat set panells amb el mapa general del municipi i quatre
panells del veïnat. També s’han posat cartells direccionals per
indicar les direccions de les cases, a diferents cruïlles del terme
municipal.
L’objectiu d’aquesta actuació era senyalitzar adequadament els
nombrosos camins i accessos a les llars del terme municipal, de
la mateixa manera que ho estan els carrers dels nuclis urbans.
Amb la millora de les comunicacions, doncs, es millorarà la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de les masies, al facilitar
l’accés dels serveis d’emergència i els desplaçaments dels serveis tècnics (telefonia, missatgeria, lampisteria, etc.) cap als
veïnats disseminats del municipi.
Recordem que gran part del cost d’aquest projecte ha estat finançat per la Diputació de Girona (subvenció exclosa de concurrència pública—Senyalització veïnats/masies) amb un import de 24.777,00€.

Arranjament de desaigües i tapes
A causa del pas de vehicles de gran tonatge pel carrer Escoles de Sant
Martí Sapresa, es va deteriorar una tapa de clavegueram i per aquest
motiu es va haver de procedir al seu arranjament.
D’altra banda, la reixa del desaigua de la cruïlla del carrer Sant Salvador amb el carrer de pujada a la plaça de l’església de Brunyola
també estava enfonsada, de manera que es va procedir al seu arranjament.
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Aprovació del projecte per a la construcció

Tasques de neteja en el clavegue-

d’un local polivalent

ram

Durant el mes de gener s’aprovarà per ple ordinari

Al llarg de l’any 2018, l’empresa Hidrojet

el projecte per a la construcció del local polivalent

Servicios S.A durà a terme les tasques de

al terreny d’equipaments de la zona industrial de

servei de buidatge i neteja de les depura-

Ca n’Illus.

dores, canonades i reixes d’embornals i

Així mateix, està previst realitzar l’adjudicació de
l’obra i l’inici dels treballs de construcció durant el

clavegueram de Brunyola, Sant Martí Sapresa i del polígon de Ca n’Illus.

primer trimestre del 2018.

Senyalització viària al municipi
Aquest mes d’octubre ha finalitzat l’obra de senyalització viària al
municipi, que ha de permetre una millor seguretat per a la circulació a la carretera local i els nuclis. S’ha realitzat:
-Senyalització polígon.
-Pintat carretera local ca n’Illus-Brunyola i senyalització vertical
per a una millor orientació.
-Senyalització nucli urbà Sant Martí Sapresa. S’han realitzat els
treballs per millorar la circulació i seguretat al nucli.
-Senyalització nucli urbà de Brunyola. S’han senyalitzat les zones d’aparcament municipals així com una zona d’estacionament a l’arribada de la Plaça,
i s’ha prohibit l’estacionament al centre per permetre la circulació de vehicles que es dirigeixen al c/Sant Salvador i l’accés al desfibril·lador ubicat a la planta baixa del castell.
Tant en un cas com en l’altre és prioritari facilitar la circulació de vehicles i demanem la
col·laboració de tothom per aconseguir-ho,
doncs és un tema de seguretat ciutadana.
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Xarxes socials
Dins del programa que l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí ha impulsat per tal de millorar la
comunicació i la promoció del nostre municipi, s’han creat nous canals de xarxes socials, com
Facebook, Twitter —i properament Instagram–- municipals, que permetran fer una major difusió
de totes les activitats culturals i econòmiques que es realitzin al poble.

@Info_brunyola

Brunyola i Sant Martí Sapresa

Nova eina de comunicació: Brunyola i Sant Martí

DVD

Informa!
Per tal de tenir una millor comunicació entre l’Ajuntament i els veïns del
municipi, des del consistori

Instal·lació d’una televisió i un

s’ha

incorporat una nova eina de comu-

A la sala de dalt de l’Ajuntament, es
va instal·lar una televisió i un DVD
que ja es trobaven a les dependències municipals.

nicació: el WhatsApp. Actualment aquesta aplicació és

No estaven en funcionament i gràci-

molt coneguda i actualitzada per tothom i és per això

es als voluntaris que la van instal·lar

que creiem que pot ser una eina molt útil per a poder

per la Fira de l’Avellana, es va poder

agilitzar el traspàs d’informació als veïns sobre les dife-

veure la projecció del vídeo “Terra

rents activitats i notícies rellevants relacionats amb el

d’Avellaners”.

municipi com poden ser actes culturals, lúdics i festius,
convocatòries de plens municipals, comunicació d’incidències, etc.
Per tal que els veïns puguin utilitzar aquest servei, en
aquest butlletí trobareu una papereta en la qual s’haurà
de posar el nom i el telèfon on vulgueu rebre la informació i signar conforme voleu que aquestes dades es facin servir amb aquest objectiu.
Aquesta papereta la podeu portar a l’Ajuntament o deixar-la a la bústia de l’Ajuntament.

A partir d’ara, estarà a disposició
dels serveis tècnics municipals, de
les entitats i del conjunt de veïns i
veïnes del municipi.
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Inici del taller de memòria i curs en prevenció de caigudes
El 10 d’octubre va començar el curs del taller de memòria i d’exercici físic per a la prevenció de
caigudes. Està impartit per monitors del centre de la Creu Roja de Santa Coloma de Farners i té
el suport de la Diputació de Girona.
El curs té una durada de 30 sessions d’una hora per a l’exercici físic i 35 sessions d’una hora i
mitja per al taller de memòria. Està adreçat a millorar la qualitat de vida de la gent gran del poble, oferint consells i tècniques guiades per especialistes que tenen com a finalitat ajudar a les persones grans a gaudir d’una millor salut física i mental,
així com d’una vida quotidiana més segura.

Restauració de taules antigues
L’Ajuntament ha fet restaurar tres taules antigues
que hi havia a les dependències municipals.
Aquestes taules formaven part del mobiliari de les
antigues escoles que hi havia on actualment hi ha
les oficines municipals. L’actuació vol contribuir en
la recuperació del patrimoni públic, tot posant en
valor l’interior del castell, al marc de la dinamització de les visites que s’hi està duent a terme.
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Registre d’animals

Suport

d’un Tècnic de dinamització

sociocultural
Des del juliol passat, el nostre municipi
compta amb el suport d’un tècnic de dinamització sociocultural, en Roger Castellanos.
En Roger ens ajuda en diverses tasques
com per exemple: en la gestió de la comunicació institucional, actualitzant les notícies a
la pàgina web municipal; en la difusió i actualització de les xarxes socials del municipi;
Per petició de la Fundació per a l’Assessorament

així com en l’organització i promoció d’activi-

i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA) s’ha

tats culturals i festives que es realitzen al po-

donat autorització als centres veterinaris i protec-

ble; dinamització del grup de joves del muni-

tores d’animals de Catalunya perquè puguin ins-

cipi i altres entitats socials i culturals del po-

criure directament al registre general d’animals

ble. A més, també s’encarregarà del desen-

de companyia (programa ANICOM) els animals

volupament del nou pla de participació ciuta-

que identifiquen o donen en adopció al nostre

dana que es començarà a iniciar a partir de

municipi.

l’any vinent.

També tenen autorització per modificar dades
d’animals ja donats d’alta com dades relatives a
la titularitat, residència o dades de contacte del
propietari, quan resulti necessari, o donar-los de
baixa en cas de mort.
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NOTÍCIES DEL POBLE
Ral·li
El passat dia 1 i 2 de desembre es va disputar el III ral·li Legends dels Corbes– Memorial Eduard Carreras, prova organitzada per l’Escuderia Peu a Baix.
El Ral·li va començar amb la disputa del tram Shakedown, de
verificació mecànica al nostre municipi el divendres 1 al matí.
Els organitzadors van fer arribar a l’Ajuntament el seu agraïment per les facilitats, suport i
col·laboració que varen tenir per poder dur a terme aquest esdeveniment.

Agricultura: La collita d’avellanes d’aquest any

Petita nevada al municipi

Un cop acabada la collita d’avellanes d’enguany es pot

El passat dia 1 de desembre varem

afirmar una producció inferior respecte a la d’altres

tenir una petita nevada al municipi

anys.

que ens va deixar unes imatges molt

La majoria de productors han collit la meitat de quilos
d’avellanes que l’any passat, per tant, es comptabilitza
com un 50% menys.
Tot i així, es pot dir que la qualitat del producte
d’aquest any ha estat força bona amb rendiments de
mitjana d’un 47%.
Pel que fa el preu hi ha hagut una caiguda important,
entre un 25% i un 30% respecte les dues últimes campanyes.

boniques de paisatge nadalenc anticipat.
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Arranjament del campanar i església de Sant Fruitós de Brunyola
Durant el mes de novembre i desembre el Bisbat ha dut a terme
els arranjaments del campanar de l’Església de Brunyola, els treballs han consistit en: repicar les seves parets, extreure les herbes i consolidar l’estructura per evitar que amb el vent o la pluja
hi poguessin haver petits despreniments del campanar. Aquest
treballs s’han fet utilitzant una màquina elevadora que ha permès
fer els treballs en altura.
També durant aquest dies s’han realitzat les obres de pintat de
l’interior i la façana de l’església de Sant Fruitós de Brunyola.

Ventades

Marxa ciclista

El passat dia 6 de novembre, a causa de les fortes ventades

El passat 22 d’octubre es va dur

que hi va haver, varen caure diferents arbres a diverses car-

a terme una marxa ciclista amb

reteres i camins del municipi que, gràcies a la intervenció d’a-

motiu de la 6ª Fira de la Llet de

lguns veïns i del cos de Bombers de la Generalitat, es varen

Vilobí d’Onyar, en la qual un

poder anar retirant

tram del municipi de Brunyola hi

durant la mateixa

estava inclòs.

jornada.
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Nova ordenança pel servei de recollida d’escombraries
Ja hem exposat en altres ocasions en relació a la gestió de les escombraries generades (fracció resta, no apte per al reciclatge), que la seva entrada a l’abocador de Lloret de Mar cada vegada està
incrementant de manera més important el seu cost, i per tant, cal reduir les tones produïdes que no
és destinen al reciclatge. Per aquest motiu es vol incidir en la recollida de la fracció orgànica dels
grans productors no domèstics i en la reubicació d’alguns punts de recollida per evitar l’abocament
de persones de pas que no són del municipi. Per a regular aquests aspectes s’ha elaborat un estudi
del servei, i a la vegada, aquest últim trimestre s’ha aprovat la nova Ordenança Fiscal de la taxa per
a la recollida d’escombraries per l’any 2018.
La voluntat de l’ordenança és acompanyar un canvi en el model de recollida que s’anirà produint gradualment al municipi, i que ha de conduir a la recollida porta a porta, o el que serà el mateix, el pagament del servei segons el volum generat a cada habitatge o establiment. Aquest nou model ja s’implanta a municipis de la mateixa comarca, però al nostre municipi (amb molts habitatges aïllats dispersos i amb nuclis urbans molt reduïts) ens cal abans consolidar punts de recollida ben ubicats i degudament tancats on en un futur els veïns de les masies puguin dipositar-hi les seves escombraries
amb accés mitjançant clau al recinte.
Mentre aquest model de recollida no sigui una realitat, hem elaborat una nova ordenança que faci
més equitativa la càrrega fiscal per a les diferents categories (habitatges, comerços, establiments
restauració...) i que incorpori exempcions i bonificacions per a determinats usuaris, adaptant-la a la
legislació vigent en l’àmbit dels residus
Podran obtenir l’EXEMPCIÓ de la taxa els titulars d’un dret de propietat, d’arrendament o d’un dret
real d’usdefruit d’habitatge que reuneixin els següents requisits:
a)

Estar empadronats específicament a l’habitatge de Brunyola objecte de la taxa, ja que no es pot
gaudir d’exempció per més d’un habitatge.

b)

No percebre ingressos anuals superiors al que fixa l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de
Catalunya) de l’any 2017 referit a la zona C, com a barem econòmic, segons la taula següent:

D'acord amb l'article 2.4 del Reial decret llei 3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, la Generalitat ha d'utilitzar com a índex o referència de renda, l'indicador de renda de suficiència.
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Gaudiran d’una BONIFICACIÓ SOCIAL del 30% en la quota íntegra de la taxa, aquells habitatges en
els quals coincideixin les circumstàncies següents:
a)

Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge

b)

Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60.

c)

Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació anual
vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de jubilació anual
conjunta, pel cas de dos empadronats.

Per gaudir d’exempció o bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Registre d’Entrada
de l’Ajuntament, acreditant els ingressos i les condicions familiars. El termini màxim per presentar la
documentació serà el dia 31 de gener de l’exercici. La sol·licitud d’aquesta exempció o bonificació
s’haurà de formular cada any. Amb aquesta proposta el percentatge del cobriment
Gaudiran d'una BONIFICACIÓ AMBIENTAL del 20% sobre el pagament de la taxa d’escombraries,
aquells habitatges, activitats de turisme rural i albergs i cases de colònies que acreditin que s’autogestionen la brossa orgànica. Es concedirà automàticament la present bonificació als contribuents que
hagin gaudit de la mateixa durant l’exercici fiscal anterior. Per poder gaudir de la bonificació caldrà
complir també els següents requisits:
a)

Que estiguin en compliment del pagament de la taxa de residus

b)

Els usuaris de compostadors caldrà acreditar que de forma efectiva s’estigui utilitzant el compostador per a la gestió de la fracció orgànica

c)

Els usuaris de piles o femers caldrà comprovar que estiguin utilitzant aquests sistemes per a la
gestió de la fracció orgànica.

d)

La primera vegada, caldrà que es formuli la petició de la bonificació, abans del 31de gener de
l’any en curs.

Amb aquesta proposta d’ordenança es vol aconseguir que el percentatge de cobriment del cost del
servei a partir dels ingressos derivats de la taxa passi del 74% al 92%, tot i haver inclòs noves bonificacions, tan ambientals com socials.

NÚM. 5, 2N SEMESTRE 2017

17
MEDI AMBIENT

Pla director de clavegueram
Al gener s’iniciaran els treballs per a la redacció d’un document marc que ha de permetre llistar
els elements de sanejament existents al municipi, i elaborar un document estratègic i de prioritats
per poder intervenir en la millora de les instal·lacions existents, i a la llarga poder ajustar a la baixa el cost del clavegueram. Actualment és molt elevat perquè mai s’han realitzat inversions en
aquests sistemes i s’ha de suportar un cost important per al seu buidat i manteniment. Alhora,
cal millorar les condicions ambientals de l’entorn, i per tant depurar les aigües prèviament al seu
abocament. Per a la realització de les obres de millora, i un cop es disposi del pla director, es demanarà la col·laboració de l’ACA per a realitzar la inversió.

Redacció del projecte per a la realització de les franges perimetrals
Durant el primer trimestre del 2018 hem de poder disposar del projecte executiu per a la realització de les franges perimetrals per a la prevenció d’inccendis forestals al municipi, que està redactant la Diputació de Girona. Les
franges s’han d’executar principalment al voltant dels nuclis i la zona industrial, i paral·lelament s’engegarà una campanya d’assessorament per a l’execució de franges al voltant dels masos aïllats. És prioritari tenir el projecte enllestit per a poder iniciar els treballs abans de l’estiu.

CONVIVÈNCIA

EL PREU DE L ’ I NCIVISME
Sovint no donem importància a totes aquelles accions que l’administració pública ha de realitzar
per tal de tenir el municipi endreçat i ordenat a causa dels actes d’incivisme.
Davant d’un acte incívic, ens podria venir al cap
una frase tant típica com “no passa res, ja ho pagarà l’Ajuntament”, però que la despesa econòmica vagi a càrrec de l’Ajuntament, simplement significa que ho estem pagant entre tots, perquè l’Ajuntament som TOTS.

AJUNTAMENT DE BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

18
CONVIVÈNCIA

Creiem necessari informar del cost que aquests mals
hàbits i actes d’incivisme han representat per l’AjunAjuntament en els últims mesos, per aquest motiu, us
detallem a continuació els comportaments incívics que
s’han observat al nostre poble:


Brossa i deixalles als borals de les carreteres
i fora de la zona de contenidors habilitada, on
els serveis ordinaris no poden retirar-les i han
d’utilitzar un altre tipus de vehicle.



Fanal de llum malmès al polígon de ca n’Illus.



Trencament de pilones de ferro i formigó al nou aparcament i plaça pública de Sant Martí (davant de Can Valls).



Ocupació de zones enjardinades amb vehicles que malmeten les plantes i el rec automàtic.



Cartell de senyalització de masies arrancat i desaparegut.



Animals abandonats.

Etc.
Arreglar els desperfectes i gestionar els comportaments incívics té un cost aproximat pels veïns
de 7000€, que representa un alt percentatge del pressupost ordinari.
Ens agradaria que aquesta informació servís per reflexionar i conscienciar-nos que no podem
tolerar els comportaments incívics i, com a veïns, hem de mostrar activament el nostre rebuig
envers aquest tipus d’actes.
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UN POBLE DE TOTS I PER A TOTS
Brunyola i Sant Martí Sapresa és un municipi poc poblat (375 habitants) i disseminat en un extens
terme municipal ( 37 Km2), distribuït entre els veïnats de Sant Martí Sapresa i de Brunyola, així com
en les desenes de masies i habitatges aïllats. Això fa que per l’Ajuntament sigui una prioritat exercir
la funció de punt de trobada entre els veïns i veïnes del poble, i alhora, apropar la gestió municipal
als seus habitants, tot cercant la seva implicació i coresponsabilitat en les decisions que afecten al
conjunt del municipi. Per això, la participació ciutadana és una eina útil de cara a l’articulació d’una
ciutadania cohesionada, activa i informada en relació amb els afers públics.
En aquest sentit, l’equip de govern de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a través de l’Àrea de Participació, impulsarà el 2018 un nou Pla de Participació Ciutadana. L’objectiu del mateix és
establir les bases organitzatives dels òrgans participatius de caràcter permanent, que es disposaran
al servei de la ciutadania del municipi, per tal de fomentar la participació en l’àmbit de la política local.
Però no només això, l’ambició d’aquest nou projecte participatiu és l’aprofundiment democràtic i la
fixació de les prioritats del municipi des d’una dinàmica que arrenca des de l’arrel mateixa de la sobirania popular: la ciutadania.
D’aquesta manera, el procés participatiu que es desprèn del Pla de Participació Ciutadana no serà
merament una proposta aïllada en què se sol·liciti la participació dels veïns i veïnes per a una política
pública concreta, sinó que es tractarà d’un projecte que buscarà articular íntegrament la política municipal des de la implicació directa de la ciutadania. Per això, els diferents òrgans de participació permanent que es plantejaran tindran per objecte copsar les necessitats i prioritats dels habitants del
municipi, com a punt de partida per al desenvolupament de les polítiques públiques municipals, i no
pas el contrari.
Es tractarà, doncs, d’un mecanisme innovador de presa de decisions que buscarà la implicació activa
del conjunt de la ciutadania, així com dels diferents sectors socials, associacions i empreses, tractant
de superar d’aquesta manera les dinàmiques polítiques tradicionals que, en un municipi petit com el
nostre, impedeixen fer pinya i construir col·lectivament el poble on ens agradaria viure. Tot abordant
aquelles qüestions considerades majoritàriament prioritàries pels veïns i veïnes, independentment de
la seva afiliació o ideologia política, el Pla de Participació Ciutadana buscarà avançar cap a un model
de democràcia participativa apropiat per al segle XXI i per a la nostra realitat social.
A partir del primer semestre de l’any que ve, ja informarem de l’inici d’aquest
pla de participació, esperem que sigui de l' interès dels veïns i animem a tothom a participar-hi.
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Fira de l ’ Avellana de la Selva
Entre les activitats, cal destacar la Marxa Popular
Solidària i la ja clàssica Avellana Jove, que novament va aplegar centenars de joves durant la nit de
dissabte, en l’onzena edició d’aquest festival organitzat per l’Associació de Joves de Brunyola i Sant
Martí Sapresa. Com a les altres edicions, es va poder gaudir d’actuacions musicals per part de formacions de capçalera, com són Miquel del Roig i
L’Hora de Joglar.
Tampoc van faltar els firaires, més d’una vintena en
total, que constitueixen la pedra angular i fundacional de la Fira de l’Avellana. Productors de Brunyola
i Sant Martí Sapresa van poder oferir els seus
propis productes, juntament amb altres parades
Entre cinc i sis mil visitants van partici-

d’artesania de tota mena. A més, gràcies a la

pat a la 23a edició de la Fira de l’Avellana

col·laboració dels restaurants del municipi, els

de la Selva, que es va celebrar a Brunyola

visitants van poder degustar els plats més exquisits

durant els dies 6, 7 i 8 d’octubre. Des de

de la cuina tradicional i innovadora, basada en

divendres, la plaça de la localitat es va

l' ingredient estrella del cap de setmana: l’avellana.

omplir de gom a gom: espectacles infantils, sopars populars, tallers gastronòmics,
visites guiades al castell, concursos,
exposicions i tota mena d’activitats adreçades a tots els públics.

Així mateix, es van organitzar activitats relacionades amb la tradició pagesa local, com els concursos d’esclovellar avellanes, el de collir avellanes a
mà i el de la cursa de sacs.
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La implicació creixent dels veïns i veïnes del municipi, de les entitats i de les empreses locals ha
possibilitat que, després de vint-i-tres edicions, la Fira de l’Avellana de la Selva s’hagi anat consolidant com un esdeveniment cultural de referència per a tot Catalunya. Prova d’això és la creixent afluència de visitants i participants a les activitats, d’artesans que volen posar el seu estand
a la fira, i del reconeixement públic per part dels mitjans de comunicació i de les institucions del
país. D’aquesta manera, a part d’una diada festiva, la Fira de l’Avellana ha esdevingut una oportunitat per donar a conèixer l’entorn natural i el patrimoni cultural de Brunyola i Sant Martí Sapresa, dinamitzar la promoció econòmica del municipi i, sobretot, posar en valor el cultiu de l’avellana, com a símbol d’una tradició que es projecta cap al futur.
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Primera marxa popular solidària de l ’ avellana
Com s’ha comentat, dins els actes de la fira de
l'Avellana, aquest any es va celebrar la primera
edició de la Marxa de l’Avellana. Ja que el club
Esportiu Avellana límit enguany no podia organitzar la cursa que els dos últims anys havia
organitzat, des de l’Ajuntament de Brunyola,
juntament amb el consell Esportiu de la Selva,
es va decidir tirar endavant aquesta marxa els
dissabte dia 7 d’octubre el matí.
La Marxa de l’Avellana es va fer amb caràcter
solidari, i els beneficis obtinguts varen

anar

destinats a l’Associació APRENEM , Associa-

La Marxa on hi varen participar unes 150

ció per la inclusió de les persones amb tras-

persones, va sortir de la plaça de Brunyola,

torns de l'aspecte Autista (Per a més informa-

transcorria per camins i pistes forestals, fins

ció

a St. Romà per tornar un altre cop cap a la

de

l’associació:

http://

www.associacioaprenem.org)

plaça on els participats varen rebre un petit

Des del primer moment els membres de l’ass-

obsequi i varen poder fer un bon esmorzar.

ociació es varen implicar en la seva organitza-

Aquesta marxa va ser possible gràcies a la

ció juntament amb voluntaris i altres veïns del

col·laboració desinteressada de diferents

municipi que varen ajudar el mateix dia de la

empreses

marxa a dur-la a terme.

col·laboració de tots ells.

i veïns.

Volem agrair la

Aplec de Serrallonga
El dimarts 12 de setembre es va celebrar l’ Aplec de Serrallonga. A les 12’00 hores, a l’ermita, es
va celebrar l’ofici solemne. A la tarda, a les 17’30h es va resar el Sant Rosari i , seguidament, es
va dur a terme una gran audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà.
Gràcies a tots els veïns de Serrallonga per organitzar aquest aplec.
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Aplec de Sant Romà
El passat 13 d’agost, es va celebrar el clàssic Aplec de Sant Romà, al qual van assistir més d’un centenar de persones. A les 12’00 hores, a l’ermita, es va celebrar una missa. Seguidament, es
van cantar els tradicionals goigs de Sant Romà. Tot seguit, La
Principal d’Olot va tocar dues airoses sardanes. A la tarda es va
resar el Sant Rosari i hi va haver una audició de sardanes a càrrec de la mateixa cobla. Durant tot el dia es van rifar tortells i es
van vendre números per el posterior sorteig d’una pernil i un xai.
Gràcies a tots els veïns de Sant Romà per organitzar aquest
aplec.

Festa Major de Sant Martí Sapresa
El proppassat diumenge 12 de novembre, Sant Martí Sapresa va celebrar la seva Festa Major.
L’esplanada de l’església de Sant Martí, en un ambient plenament de tardor, va acollir un programa festiu dirigit a tots els públics, tant del poble com de les contrades.
Com és tradicional, a les 10:30h, se celebrà l’ofici solemne, acompanyat de la coral Cors Alegres
d’Anglès que, en acabar, oferiren un recital. Tot seguit, els assistents pogueren gaudir d’una xocolatada popular. A continuació, la Cobla Baix Empordà interpretà una audició completa de sardanes, al mateix lloc.
La Festa Major de Sant Martí Sapresa l’organitzaren conjuntament l’Ajuntament de Brunyola i
Sant Martí Sapresa i la Parròquia de Sant Martí Sapresa, amb el suport de la Diputació de Girona.
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TUBRE
LA DIADA DE L’1 D’OC
La Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació es va aprovar al parlament de Catalunya i va convocar el referèndum. Posteriorment aquesta llei va ser denunciada
per Govern espanyol en un recurs d’inconstitucionalitat que el Tribunal constitucional va acceptar
a tràmit.
El referèndum es va celebrar el dia 01.10.2017 patint la dualitat política de la ferma intenció de
posar urnes per part de la Generalitat i la ferma intenció de no permetre’l del Govern de l’Estat
espanyol.
Amb un 97% dels vots a favor, el SÍ a la independència de Catalunya va arrasar a Brunyola i
Sant Martí Sapresa. Tan sols un 1,8% dels electors (8 vots) van optar per dipositar la papereta
del NO, mentre que els vots en blancs no van arribar a l’1% dels vots ( 4 vots).

Sí

487

No

8

En blanc

4

Nul

2

Participació

170,99%

Els problemes del sistema informàtic, derivats dels atacs orquestrats pel govern espanyol, així
com l’onada repressiva que va assotar poblacions properes, com Aiguaviva, van portar a molts
ciutadans a acudir al col·legi de Brunyola, situat al seu lloc habitual, a l’interior de l’edifici consistorial. El cens universal que es va anunciar durant les primeres hores del referèndum, per part
del govern de la Generalitat, va facilitar d’aquesta manera que moltes persones tinguessin l’opció
de votar al nostre municipi, fet que va fer augmentar la participació a un 171% sobrepassant així
el cens electoral.
Des de primera hora del matí, la plaça de Brunyola va estar plena de gom a gom. La imatge que
es va poder observar durant el dia va ser la de desenes de persones fent cua, per tal de poder
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exercir el seu dret a vot. Alhora, molts ciutadans voluntaris de totes les edats van romandre a l’exterior del col·legi electoral durant tota la jornada, amb el propòsit de col·laborar cívicament amb
el bon funcionament del plebiscit, així com defensar pacíficament la seu de la sobirania popular
del poble, en cas que arribés la policia espanyola.
El pànic es va apoderar dels vilatans quan van començar a arribar les notícies de les brutals càrregues policials que havien sofert alguns col·legis electorals de comarques gironines. El que va
tocar més de prop fou el cas d’Aiguaviva quan, a primera hora de la tarda, els veïns van conèixer
que la policia espanyola havien atacat la població civil amb gasos lacrimògens.
Tanmateix, la població de Brunyola i Sant Martí Sapresa va respondre de manera exemplar a la
situació i, sense defallir, va romandre concentrada a les portes del col·legi electoral, vetllant perquè els membres de la mesa poguessin continuar desenvolupant la seva tasca ciutadana amb
normalitat democràtica. Fins i tot, alguns tractors van tallar els accessos a la plaça de Brunyola.
Finalment, el col·legi va tancar a l’hora prevista, malgrat que les cues per poder votar es van
allargar fins a ultimíssima hora. Un cop fet el recompte, la notícia de la victòria independentista
va córrer com la pólvora per totes les llars del municipi. Un triomf democràtic agredolç, tenint en
compte les crues circumstàncies que van marcar la jornada, però malgrat tot, una victòria inequívoca.
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Entrevista a Lourdes Serra

Des de fa 3 anys ets la guia del Castell de Brunyola. Com es va desvetllar el teu interès
per conèixer la història del castell?
Professionalment sóc infermera, però tota la vida m’ha interessat la història, sobretot la del segle
XX, les grans guerres i, com no, la guerra Civil Espanyola. Com tots, tenim avantpassats que de
manera directe o indirecte varen formar part del conflicte bèl·lic. I jo, buscant informació dels
meus parents, vaig arribar a tenir documentació de Brunyola. Per sorpresa meva vaig descobrir
que aquest paisatge tant conegut tenia un munt de coses per descobrir i aprendre. I la xafarderia va fer la resta.

Tota la informació i les anècdotes que expliques durant les visites no s’aprenen en dos
dies...
Tot el que explico ja està escrit i estudiat per grans historiadors. Jo em limito a fer d’altaveu...i les
coses quan t’atrauen no tenen temps.
A mesura que busques i trobes informació, s’obren noves histories. I l’edat mitjana és un pou de
descobriments i fets apassionants. També aprens que la història és cíclica: els rics i poderosos
sempre intenten sotmetre als treballadors, pagesos i pobres. Però aquests últims lluiten pels
seus drets, o sigui, que sempre ens ha tocat guanyar-nos allò que volem…..ara també no??? I
tot és història. D’aquí un temps també podrem explicar els últims fets del nostre municipi.

I què és el que encurioseix més als visitants?
Crec que adonar-se que passegen per llocs on han passat coses, i que si les pedres parlessin
podrien explicar fets curiosos i esdeveniments històrics. Parlo molt de l’edat mitjana i sembla que
la gent descobreixi Joc de Trons (no l’he vist mai i no entenc gaire a què es refereixen???).
El que troben més curiós és que el castell, en realitat, era una fortalesa militar!!
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Per què hauríem de visitar el Castell de Brunyola si som del poble i estem farts de veure’l?
Encomana’ns la teva passió.
Perquè s’adonarien de la importància que va tenir el castell i rodalies durant segles.
Les persones som capaços de fer milers de quilòmetres per anar a veure unes runes on va passar un determinat fet històric, però no fem tres quilòmetres per a descobrir que vivim en un municipi on els remences varen lluitar per defensar els pagesos contra l’opressió del poder, o on les
tropes napoleòniques varen estar una temporada per no arribar a Girona. Per les contrades de Brunyola passaren personatges coneguts
Saber d’on véns o on
vius forma part de la
història de cadascú

com en Serrallonga o segurament determinats fets varen ajudar a
parts claus de la història. O simplement, perquè saber d’on véns o on
vius també forma part de la història de cadascú.

Enguany s’han programat visites guiades durant tot el 2018. Quines perspectives tens?
Jo espero que la gent vingui. És un plaer poder explicar que un municipi tant petit també forma
part de la història del nostre país. I una de les coses que mes m’agrada es quant acabem les visites les cares de la gent dient que no creien descobrir tants fets.

Per acabar: què t’agrada més de Brunyola i Sant Martí Sapresa?
Segurament de Brunyola m’agrada molt explicar les guerres de remences que varen durar més
de 25 anys i varen resistir i lluitar fins abolir els mals usos. Nosaltres formàvem part de la Catalunya Vella i per tant els habitants varen formar part molt activa en la revolta.
De St. Marti sempre explico l’important que havia estat sobretot en els segles XVIII-XIX i fins i tot
principis del XX. Era una cruïlla de camins molt important. Hi havia tots els oficis i serveis de l’època. Podria ser l’Espai Gironès del seu temps.
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Qui són els Reis Mags?
Els Reis Mags, Reis d’Orient o simplement els Reis són, segons el Nou Testament, uns mags
que guiats per un estel, van portar regals a Jesús. Aquests regals van ser or, encens i mirra.
L’evangeli de Mateu (l’únic llibre de la Bíblia que en parla) no especifica quants eren, només diu que
eren mags (en algunes traduccions en diu savis) i que venien d’orient. Amb el temps, aquests mags
van passar a ser tres astròlegs i després reis, que fins hi tot tenen nom: Melcior, Gaspar i Baltasar,
que es consideren originaris d’Europa, Àsia i Àfrica respectivament.
El terme mag procedeix del grec “magoi”, que significa: matemàtic, astrònom o astròleg, al capdavall
un home de ciència, per això alguns teòlegs diuen que en aquesta tradició es troben la ciència i Déu.
Segons la tradició, els tres Reis són:
Melcior, el rei blanc, té els cabells i la barba llargs i completament blancs, va vestit amb una túnica
de color jacint i amb una capa taronja, és d’origen europeu, i va fer ofrena de l’or a Jesús. Tot i ser el
més jove dels tres reis té l’aspecte més vell, ja que segons una llegenda el nen Jesús el castigà per
fer mostra innecessària de la seva força i joventut.
Gaspar, el rei ros, és jove, bell, té la pell blanca i rosada, i els cabells castanys, com Melcior va vestit
segons l’estil gòtic, llueix una túnica taronja i una capa vermella, és d’origen asiàtic, i va fer ofrena de
l’encens a Jesús.
Baltasar, el rei negre, vesteix segons l’estil dels àrabs, porta una túnica vermella i una capa blanca jaspiada, és d’origen africà, i la seva ofrena a Jesús va ser la mirra.

Font: www.elsreisdorient.cat
El proper 5 de gener de 2018 a les 18.30 h. la Cavalcada dels Reis passarà per Sant Martí Sapresa i
repartirà caramels i regals a tothom qui surti a rebre’ls.
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Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola
elsamics@pessebrebrunyola.cat

Creació del pessebre
Bé, ja sóc aquí.
Em sembla que he arribat molt d’hora, però els nervis... Vull que tot surti bé i tot sigui al seu lloc, perquè les persones que ho vegin quedin bocabadades de com s’ha transformat tot i, tinguin la sensació
que han entrat en un petit pessebre i en formen part, com si fossin petites figuretes!
Tot és buit, no hi ha res, anem tard...aiiii que no estarà tot a punt! On és tothom? On són les coses?,
els estris?, els vestits? La gent!!!!!!
No falta gaire...ara apareix aquell, porta cistells, n’arriben més, col·loquen això aquí, allà les gàbies,
en passa un corrents, porta torxes, l’altre un vestit, s’ha de cosir!!!!! Un petit grup, proven de fer fang,
tots els estris són a punt, necessitem aigua!!!! Nosaltres foc!!!!! Que no ve? Ahhhh ja arriba!!!
Els llums s’encenen, ufff, s’apaguen, aiii, no pateixis només ho provaven!!!!!! Ajudeu-me a portar tot
això allà baix, aquella part ja és a punt? tot en ordre, només hi falta el nen. Que no ve avui Sant Josep?? Siii ja és aquí havia anat a ajudar a aquella colla... Es va omplint de gent, d’estris, vestits,
llums, eines, verdures, bestiar, cistells, parades...porta aquests vestits als romans!!!!!! Són allà!!!
Quant falta??
Ja és apunt la pantalla?, i el so...a si ja comença a sonar...Poseu-vos les armilles, comenceu a aparcar...hi ha una gentada!!!!!! Aparquen ja a dalt de tot!!!! Quant falta??
Em falta foc!!!!, els cartells hi són??? No ve???? Podries tu fer el seu paper??? Perfecte!!! L’àngel a
lloc? Comença la música d’inici...ja està , ja no hi ha temps, és tot a lloc????
I com per art de màgia, que no és res més que l’esforç de tothom, sona la música, s’apaguen els
llums, s’encenen els focus, la gent s’encabeix a la plaça per ser més a prop.
Tothom al seu lloc?... Comencem!!!!!!
Un altre any, tot encaixa a la perfecció!!!!!!!
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Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Jo Sóc de Brunyola
jovesbrunyola@gmail.com

Un any més l’Associació de joves de Brunyola i Sant Martí hem tornat a
participar a la Fira de l’Avellana organitzant diferents activitats. El divendres es va fer el segon sopar popular amb una vetllada de màgia,
amb el mag Apolo rex. Dissabte, una nova edició de l’avellana jove, ja
en portem 11, amb Miquel del Roig, Hora de Joglar i Masovera Barbuda.

Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola

http://www.avellanadebrunyola.cat/

L’Associació Avellana de Brunyola va néixer l’any 2016 amb l’objectiu de donar a conèixer la producció d’avellanes d’uns quants municipis de la província de Girona i promoure’n la seva comercialització.
L’Associació administra i coordina la Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola, que identifica l’avellana produïda en aquesta zona certificant que s’ha obtingut d’avellaners plantats a la província
de Girona i que compleixen els requisits per produir avellanes de màxima qualitat.
La Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola identifica l’avellana que es produeix a la plana de la
Selva i de Girona, entre les Guilleries i les Gavarres, en un entorn natural de gran bellesa paisatgística.
Volem posar a l’abast de la ciutadania i dels establiments comercials i turístics l’oferta d’avellanes transformades i en cru dels membres de l’Associació Avellana de Brunyola adherits a la Marca Col·lectiva.
La Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola garanteix l’origen i la qualitat de les avellanes produïdes per petites explotacions d’origen familiar arrelades al territori. Amb la seva compra es contribueix al desenvolupament de l’economia local i al manteniment del paisatge agrícola.
Els productors d’avellana del Gironès i de la Selva hem decidit unir-nos per mostrar el fruit de la
nostra feina i facilitar el consum d’un producte de proximitat bo, saludable, versàtil i amb un gran
futur.
Text extret de la pàgina web de Marca Avellana de Brunyola
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Presentació Agrupació d’Empresaris i Productor Venta de Proximitat de Girona.
El passat 13 d’octubre va tenir lloc una xerrada organitzada pel Gabinet Tècnic de Comunicació i Cultura S.L, en la qual es va presentar l’Agrupació d’Empresaris i Productor Venta de Proximitat de Girona (AEPVP).
Més d’una vintena de productors, 25 en concret, varen acudir a la
presentació de la recent creada AEPVP. En principi, Pere Rubirola,
president de l’associació, va explicar els objectius principals i va instar a la recuperació de la comercialització perquè el pagès ha perdut el marcat.
Per la seva banda, Miguel Ejarque, coordinador de l’Agrupació, va
parlar de l’interès que hi ha per part dels restauradors en conèixer
productes de qualitat i proximitat. També va explicar els passos a
seguir per formar part de l’associació.
A la trobada també va mostrar interès el Departament d’Agricultura
que hi va enviar una tècnica.

Col·laboració Projecte Localitza
De la mateixa manera que l’any anterior, l’Ajuntament de Brunyola
ha col·laborat amb el projecte Localitza Productes Locals de la Selva, impulsat pel Consell Comarcal de La Selva, dins els programa
projectes innovadors i experimentals enfocat al projecte La Marca
Col·lectiva Avellana de Brunyola.
S’hi aporta una quantitat econòmica de 2.000€, els quals es destinen a:
-Cofinançament de les actuacions del projecte.
-Facilitar i participar en el desenvolupament de les taules locals i
execució de les accions de dinamització local del seu àmbit
municipal.
-Facilitar espais de reunió i trobades.
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LA FINESTRA DEL PASSAT
La finestra del passat ens endinsa anys enrere en la història dels habitants del municipi.
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Un clàssic de la cuina catalana: Escudella i carn d’olla
Ingredients ( per 8 persones)

Elaboració

 2 kg de pollastre de pagès sencer

Netegem

 2 ossos de pernil ibèric

“salpebrem” la ventresca i la llata. Seguidament nete-

 0,5 kg de ventresca de porc

gem els peus de porc, l’orella i morro. En una cassola

 0,5 Kg llata prima de vedella

gran aboquem l’aigua i hi anem introduint tots els in-

 0,15 Kg de peu de porc partit

gredients excepte la pilota i els galets! Els cigrons és

 0,23 Kg botifarra negra de pagès

recomanable posar-los en una malla tancada i les ver-

 0,18 kg d’orella i morro de porc

dures posar-les enteres perquè resisteixen millor la

 0,5 Kg de pilota

cocció. Fent xup xup, una de les claus d’aquest plat és

 0,55 Kg de col

la paciència! L’altre clau perquè surti una escudella

 0,1 Kg de cigrons

perfecte és controlar molt bé la cocció de cada ingre-

 0,3 Kg cebes de Figueres

dient.

 0,2 Kg pastanagues

Una vegada tenim tots els ingredients cuits, colem el

 0,6 Kg de patates monalisa

brou, traiem les carns i posem a coure els galets en

 1 bocí de sagí (llard de porc enranciada)

aquest brou.

 Sal

Un cop està llest :

 10 litres aigua

1.

Posem un plat de caldo amb els galets

 0,3 kg de galets mitjans

2.

Un cop acabat el primer servim el segon, la carn

el

pollastre,

d’olla amb verdures, tot això amanit amb un bon oli.

Espatlla de xai rostida amb cebetes i prunes
Ingredients ( per 4 persones)
 2 espatlles de xai de 1Kg cada una
 Sal i pebre
 16 prunes deshidratades sense os
 32 cebetes del platillo
 20 g conyac

Elaboració
El més important per fer un bon rostit és tenir un bon producte!
Començarem per rostir l’espatlla de xai al forn, havent-la salpebrat i posant el forn ben alt, a 230ºC per tal que
agafi un bon daurat. Un cop veiem que la carn ja agafa aquest color, anirem baixant el forn fins a 100 ºC, on es
mantindrem fins el final.
Al cap d’una hora de cocció a aquesta temperatura, hi posem les cebetes i les prunes deshidratades amb el
conyac. Deixem coure uns 45’ més i ja tenim el rostit fet.
És important que l’espatlla de xai, quan sigui al forn, la girem un parell de cops per cada costat i l’anem remullant amb aigua o amb brou quan veiem que el recipient queda molt sec! Es poden substituir les prunes per les
verdures, al gust. També hi podem afegir alguna herba aromàtica.

FIT!

BON PRO
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QUÈ ÉS LA MEVA SALUT?
És un espai digital de consulta, personal i intransferible, on podeu disposar de la vostra informació
personal de salut i fer tràmits electrònics de forma segura i confidencial.

COM HI PUC ACCEDIR?
És necessari:
- Ser major d’edat
- Tenir targeta sanitària individual (TSI)
- Tenir una contrasenya o un certificat digital
-

Entrar

des

de

l’adreça

web

https://

lamevasalut.gencat.cat
Com aconseguir la contrasenya: es pot demanar a tots els centres d’atenció primària (CAP).

QUÈ ÉS EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)?
El DVA és una declaració en què la persona explica per endavant
el tractament mèdic que vol rebre en cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se.

QUÈ HEM DE FER PER PRESENTAR UN DVA?
-Redactar-lo. Ens podem guiar d’algun model orientatiu, adaptant-ho als nostres valors i preferències.
-Validar-lo. Es pot fer davant notari o amb la firma de tres testimonis majors d’edat, dos d’ells no
poden tenir relació parentiu ni patrimonial amb la persona titular.
-Portar-lo al centre sanitari on som atesos per tal que quedi registrat a la nostra història clínica.

QUI ENS POT ASSESSORAR?
El metge o metgessa de capçalera. També el personal d’infermeria del centre.

Per a més informació: http://canalsalut.gencat.cat
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Calendari
23, 25, 26, 30
de desembre

Dijous 5 de gener de 2018

2017 i 1 de

CAVALCADA DE REIS

gener 2018

Sant Martí Sapresa

37a representació

Pessebre vivent
de Brunyola
Diumenge 21 de gener de 2018

FESTA DEL ROSER

Ofici solemne
11h Brunyola

Diumenge 8 d’abril

FESTA MAJOR DE SANT FRUITÓS
BRUNYOLA 2018

Diumenge 17 de juny
FESTA DE LA GENT GRAN
Sant Martí Sapresa

2018

Visita un autèntic castell d’estil gòtic
21 de gener
Descobreix les aventures d’en Serrallonga
Reviu la Guerra dels Remences
18 de febrer
Divisa les contrades des de la torre de guaita
18 de març
Explora l’interior de la fortalesa

15 d’abril

INCRIPCIONS
972 423 214
ajuntament@brunyola.cat

TARIFES
Fins a 6 anys: entrada gratuïta
De 6 a 12 anys: 1,5€
Adults: 3,5€
Jubilats/+65: 2,5€

20 de maig
17 de juny
HORARI
11h Plaça de Brunyola

CADA TERCER DIUMENGE DE MES

Visites guiades al Castell de Brunyola
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Solucions butlletí anterior
Endevinalles
1.Escala
2.Ràdio
3.Bústia
4.Cafè
5.L’avió al cel
6. Ulleres

Jeroglífics

Sopa de lletres

1.Besàvia
2.Molt espès
3.Uns entresòls
4. Té entrebancs

Castell
Turisme Rural
Sant Martí
Avellaner
Sant Fruitós
Església
Sant Romà
Pessebre

Laberint

Quina figura continua la sèrie?

1

2

3
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