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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
De nou teniu a les vostres mans el butlletí d’informació municipal, per seguir informant-vos de la feina del dia a dia
del govern municipal.
Ara fa tres anys que el nostre grup Agrupació de Veïns de Brunyola i Sant Martí Sapresa governa l’ajuntament i
pràcticament ja hem assolit tots els compromisos del nostre programa.
En aquest moment ja tenim els treballadors de l’ajuntament, tècnics i administratius, formats i preparats, així com les
eines necessàries per la gestió electrònica i transparent de tots els tràmits i permisos. D’ara endavant serem molt
més àgils i ràpids en les tramitacions. Ens ha costat, però al final ja està tot en marxa.
Al mateix temps, i tal com informem detalladament en el butlletí, treballem en:
-Dinamització econòmica: Suport a la associació Avellana de Brunyola, promoció de la zona d’acampada, visites
guiades al Castell, Noves rutes de l’Onyar, nova pàgina web incorporant les activitats econòmiques, més activitats
per la fira de l’avellana, estudi per a la modificació del POUM, en referència a les condicions d’autorització de determinades activitats econòmiques, etc.
-Atenció a la gent gran: Nou servei de podologia.
-Manteniment de camins: Gran inversió en manteniment de camins i noves millores en molts d’ells, amb àrid reciclat.
-Manteniment de carreteres: Nou asfaltat de 1km de la carretera de Ca n’Illus a Brunyola.
-Urbanisme: Urbanització del carrer del forn (en procés de tramitació), reparcel·lació del polígon de Ca n’Illus i recuperació de terrenys urbanitzables. Inventari de camins públics.
-Noves inversions: Construcció d’un local polivalent al polígon de Can n’Illus (en procés de tramitació).
-Medi ambient: posada en pràctica de les conclusions de l’estudi de millora de la recollida d’escombraries i reciclatge. Estudi tècnic del sistema de clavegueram dels nuclis de Sant Martí, Brunyola i polígon de Ca n’Illus. Pla de franges perimetrals. Nous serveis de neteja pels nuclis de Sant Martí i Brunyola.
-Ordenances i convenis: Conveni amb els Mossos per obtenir suport en el compliment de les normes de circulació
viària pels nuclis.
-Adjudicacions. Pròrroga de l’adjudicació del subministrament d’aigua potable al municipi.
-Participació veïnal: Trobades amb grups de veïns per animar la participació dels veïns en la presa de decisions.
Com podeu veure, estem complint fil per randa tots els nostres compromisos i a mesura que la gestió del pressupost
ens ho permet introduïm nous serveis, millores i inversions, per fer del nostre municipi un lloc amb futur i digne per
viure. Només així aconseguirem que la gent es quedi, i si és possible ens arribin nous veïns. Necessitem créixer en
població per tenir un futur millor. El progrés i benestar de tots els veïns és el nostre objectiu.
Com a notícia d’última hora em plau comunicar-vos que la inauguració de la Fira de l’Avellana la presidirà el Molt
Honorable President de la Generalitat, Quim Torra i Pla. Us animo a tots a assistir-hi!
Bon estiu i bona collita d’avellanes.
Francesc Johé
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa
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S’han casat
EDUARD MARSAL ESCOS AMB ANNEMARIE MARCEL H VAN HOEYMISSEN,
de Brunyola, es van casar al Registre Civil
de Brunyola i Sant Martí Sapresa el dia 30
de juny de 2018.

Ens han deixat
MARIA CARME TULSÀ VALENTÍ, de 82 anys, veïna de Can Rieradevall, residia a Sant
Martí Sapresa, va morir el 19 de gener de 2018. Fou enterrada en el cementiri municipal de
Sant Martí Sapresa el 21 de gener de 2018.

MARIA CARRERAS PANELLA, de 94 anys, veïna de Can Castellà, residia a Brunyola,
va morir el 27 de gener de 2018. Fou enterrada en el cementiri parroquial de Brunyola el 29
de gener de 2018.

SALVADOR GÜELL JOHÉ, de 68 anys, veí de Can Tarrús, residia a Brunyola, va morir el
4 de març de 2018. Fou enterrat en el cementiri parroquial de Brunyola el 5 de març de 2018.

ÀNGELA OLIÓ LISTOSELLA, de 90 anys, veïna d’Anglès, va morir el 3 d’abril de 2018.
Fou enterrada en el cementiri municipal de Sant Martí Sapresa el 4 d’abril de 2018.
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Les subvencions demanades l’any 2018
Programa

Entitat

Programa P07- Programa de suport econòmic per
a la realització d’activitats de promoció de a salut

Dipsalut

Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social

Dipsalut

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Diputació de Girona - Cooperació Local

Esdeveniments de caràcter firal

Diputació de Girona - Unitat de Gestió informació

Estat

Subvencions per a actuacions en matèria forestal i Diputació de Girona - Medi Ambient
de prevenció d’incendis forestals
Programa Pt05 - Avaluació piscines ús públic

Dipsalut

Programa A - Suport als municipis per a la promo- Diputació de Girona - Serveis d’Esports
ció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
Subvenció exclosa de concurrència pública

Diputació de Girona - Presidència

Pendent
resolució

Participació Ciutadana

Diputació de Girona - Àrea de Cooperació Local

Pendent
resolució

Programa del Pla a l’Acció - Línia 3

Diputació de Girona - Medi Ambient

Pendent
resolució

Atorgament de compensacions econòmiques a Generalitat de Catalunya - Departament de Gofavor dels ajuntaments perquè abonin retribucions vernació, Administracions Públiques i Habitatge
a determinats càrrecs electes locals per a l’any
2018

Pendent
resolució

Contracte Programa
Subvenció de Joventut

Consell Comarcal de la Selva

Pendent
resolució

Jutjat de Pau

Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia

Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Diputació de Girona - Assistència i Cooperació
als municipis

Pendent
resolució

Projecte d’atenció a l’envelliment

Ajut “ Obra social” La Caixa

Pendent
resolució

Subvenció per a la construcció d’una nova captació Agència Catalana de l’Aigua
d’aigua a l’abastament de Sant Martí Sapresa
Ajut per a la utilització d’àrid reciclat dels residus
de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals

Generalitat de Catalunya—Departament de Territori i Sostenibilitat

Pendent
resolució
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Nova taxa d’escombraries i nova ubicació dels contenidors
El mes de maig ja s’han posat en pràctica els canvis en el model de
recollida de residus municipals. S’han reubicat alguns punts de recollida
i altres s’han eliminat, o per seguretat viària o per evitar tenir punts
incomplerts on no hi hagi contenidors de reciclatge. La majoria dels
grans productors (establiments i empreses) han optat per una empresa privada per a la recollida dels seus residus, tant industrials com assimilables a domèstics, i per tant no els aboquen
als contenidors col·lectius. Pel que fa a l’orgànica, cal recordar que tots els veïns i veïnes han
comunicat que tenen compostador o pila i els establiments la gestionen a nivell particular, així
que cal evitar usar els contenidors de rebuig per a les restes orgàniques i de jardineria.
Aquest nou model és un pas més cap a la instauració del porta a porta al municipi, amb àrees
de contenidors tancades amb clau i identificació del productor, model que es va estenent a tots
els municipis. Malauradament, el cost de tractament de la fracció resta (rebuig) que es fa als
abocadors és molt elevat i s’incrementa de manera considerable any rere any. Aviat, el cost del
servei sense un reciclatge complert de totes les fraccions serà insostenible, i és per aquest motiu que tots els municipis tenim l’obligació d’anar ajustant el servei fins a fer-lo òptim.

Ordenança de coberts agrícoles
El desembre passat es varen aprovar les
noves ordenances fiscals. Entre elles,
s’ aprovava en la de l’IBI una bonificació per
aquells coberts agrícoles vinculats a la Marca
Avellana de Brunyola. Com que aquesta
marca no ha estat autoritzada pel servei de
registre de marques, al designar amb el nom
d’un únic municipi una avellana produïda en
diferents termes municipals, els productors
que tiren endavant la iniciativa de la marca
treballen en un nou nom. I és per aquest motiu que es modificarà l’ordenança per aclarir
que la bonificació es realitzarà d’igual manera
a tots aquells productors que tinguin coberts
agrícoles vinculats a explotacions productors
d’avellanes i siguin socis de l’Associació Avellana de Brunyola.

La bonificació en l’import del rebut de l’IBI
del cobert serà d’un 50%. Així mateix, es
demana a tots aquells que hi estiguin interessats que cursin la sol·licitud a les oficines municipals durant aquests pròxims mesos i abans de finals d’any, ja que, com la
mateixa ordenança defineix, la bonificació
s’aplica l’any següent de l’aportació de la
documentació. Fins a dia d’avui no hem rebut cap petició d’aplicació de la bonificació,
però deixant de banda la correcció que es
farà de l’ordenança mateixa, els interessats
ja poden realitzar les sol·licituds.
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Regularització cadastral
Aquest primer semestre els veïns han rebut l’import de l’IBI, i aquells que tenien construccions
amb metres quadrats per regularitzar (no apareixien en els m2 declarats al cadastre) han vist
incrementat el seu rebut. Només queden per regularitzar aquelles construccions que tenien una
obra en curs o llicència vigent (tres anys per obres majors) i que caldrà que els propietaris mateixos declarin al Consell Comarcal un cop finalitzades. Cal recordar davant les preguntes que
es realitzen als plens que el procés de regularització cadastral s’ha realitzat a tot l’estat espanyol i ha estat iniciativa del Ministeri d’Hisenda, per fer aflorar aquells increments de superfície
que no tributaven i així ingressar més en impostos. En cap cas l’ajuntament no ha pogut incidir
en el procés i, des de Madrid, es va concedir d’ofici la tasca tècnica i administrativa a equips
externs a l’Ajuntament. A banda del rebut anual, caldrà abonar també l’import de la regularització pels últims 4 anys previst al 2017.
Pel que fa a un altre dubte que ha sorgit per part del grup del PdeCat a l’oposició, en relació
amb el coeficient d’aplicació que grava el valor cadastral, tenim 2 tipus de gravamen diferenciats:
1. Per als habitatges i resta d’usos amb valor cadastral superior a 58.026,07€ s’ha d’aplicar un
coeficient del 0,53%. Aquest coeficient inicialment el va establir l’Ajuntament, i durant els anys
2013, 2014 i 2015 el coeficient per aquests immobles era de 0,50%, però a partir del 2016 i per
llei es va incrementar el valor del coeficient a un 6%, d’acord amb allò establert pel Ministeri
d’Hisenda segons l’any en què s’ha realitzat la revisió cadastral, i en cap cas per voluntat municipal.
2. Per a la resta d’habitatges amb un valor cadastral inferior se li aplica un coeficient del 0,50%.
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar també al Servei de Gestió Tributària del
Consell Comarcal.

Pressupostos participatius
Enguany des de l’Ajuntament, i amb la idea de fomentar la participació, es vol engegar un procés
de pressupostos participatius.
L’objectiu serà implicar els veïns i veïnes perquè puguin debatre i decidir a què volen destinar una partida dels pressupostos municipals.
Aviat rebreu informació indicant les dates de les reunions per iniciar el
projecte.
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Nevada
Al llarg del matí del 28 de febrer, la tan esperada nevada va arribar al municipi i va emblanquinar
camps i sostres de Brunyola i Sant Martí Sapresa. La neu, tot i que va caure de manera insistent
entre les 8h i les 15h, no va causar cap incident i, a la tarda, ja es va començar a fondre i a
transformar en fangueig, a causa de la pluja.

Ventades

La Selva TV entrevista a l’alcalde

La nit de l’1 de març, la situació meteo- El 10 de maig, la Selva TV va fer una entrevista a
rològica va tornar a ser protagonista. l’alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa en el marc
Les ratxes de fort vent van generar pro- del programa “Converses a mig mandat”.
blemes a la C-63, que es va haver de
tallar per la presència d'obstacles al mig
de la calçada que suposaven un perill
per als conductors. També es va requerir l’actuació dels bombers i d’alguns
veïns per poder netejar les carreteres
locals en què hi havia arbres i branques
que dificultaven el pas de vehicles.
A part dels problemes viaris, també hi L’alcalde va explicar els projectes que s’han posat en
va haver talls en la línia elèctrica en marxa des de l’inici del mandat, quines són les seves
alguns veïnats del municipi. Aquest prioritats fins a l’any 2019, com és la gestió diària de
contratemps va ser arranjat per la l’Ajuntament i la seva relació amb els veïns.
companyia elèctrica tan aviat com fou Podeu trobar l’entrevista l’enllaç següent:
possible.

http://www.laselvatv.cat/index.php/noticies/1723converses-a-mig-mandat-brunyola
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Informació de la normativa de tanques i distàncies
El capítol segon (elements propis del sòl no urbanitzable) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i l’ordenança municipal per a la instal·lació de tanques al voltant de finques rústiques, determinen el següent:
- Les tanques en el sòl no urbanitzable d’especial protecció no podran lesionar el valor específic
que es vulgui protegir.
- En el cas de tancament de finques o terrenys, les tanques han de permetre la lliure circulació i
trànsit de totes les espècies autòctones de la fauna salvatge. A tal efecte, les tanques hauran de
ser permeables al pas de la fauna terrestre.
- En les finques forestals els tancaments seran de fusta tractada amb una alçada màxima d’un
metre. En la resta de casos, l’alçada màxima de les tanques serà de 1,50 metres.
- La distància de separació de les tanques a cada banda dels camins rurals serà de 5 metres. El
tancament de camps de conreu serà a una distància mínima de 2 metres dels propietaris veïns.
- Es prohibeix el tancament de qualsevol camí rural.
- Queden protegides les zones on existeixi una captació o fluència natural i circulació d’aigua en
una franja de 25 metres a cada banda de l’eix del curs de l’aigua.
- Per a la instal·lació de tanques i pastors elèctrics és necessària la sol·licitud de la pertinent autorització municipal.

IdCAT a l’Ajuntament

Nova pàgina web

L’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ja pot
donar el servei de gestió de certificats per a ciutadans
com Entitat de Registre IdCAT.

L’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, a partir del mes de juliol,
estrena nova web!!!!

L'idCAT Certificat permet operar amb les administracions públiques i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que envieu per
Internet. També us permetrà, per exemple, signar documents i correus electrònics amb totes les garanties.

www.brunyola.cat
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Canvis de personal: administratiu i treballador familiar.
El passat mes de desembre, la treballa-

L’administrativa, la Sra. Natàlia B.S., el proppas-

dora familiar, la Sra. Maria Àngels M.T.,

sat mes de gener també va deixar de prestar els

va deixar de prestar els serveis per mo-

seus serveis per motius d’incompatibilitat amb un

tius de jubilació. Li agraïm els serveis

altre lloc de treball en el sector públic. Li agraïm

prestats durant tots aquests anys.

els serveis prestats durant tots aquests anys.

Per aquest motiu, un mes després es va

El febrer passat, es va convocar una selecció pel

procedir a la contractació laboral d’un

procediment de concurs d’oposició lliure per a la

lloc de treball de 20 hores setmanals de

cobertura en règim de personal laboral temporal

treballador familiar a domicili. Aquesta

d’una plaça vacant ja existent d’administratiu/va.

plaça es va generar per substituir l’anti-

Aquesta plaça té un contracte de 20 hores set-

ga treballadora, la Sra. Maria Àngels M.

manals per al període d’un any prorrogable. Varen ser admesos 23 aspirants, dels quals 10 es

Va obtenir la plaça el Sr. Guillem T.M.

van presentar a oposició el proppassat mes de

Es va incorporar a mitjans de febrer i

març. Va obtenir la plaça la Sra. Sandra G.B.,

aprofitem per donar-li la benvinguda.

que va incorporar a finals d’abril i aprofitem per
donar-li la benvinguda.

Agrupació de secretaries
En el Ple Ordinari de 2 de

ments compartim el mateix

ja que mentre sigui vigent l’a-

març de 2018 es va aprovar

secretari-interventor, el

Sr.

grupació, qui cobreixi la se-

definitivament l’expedient de

Pere

Servià i Pericay, a qui

cretaria de Riudarenes, tam-

constitució d’agrupació de se-

des d’aquí donem la benvingu-

bé assistirà el nostre munici-

cretaries de l’Ajuntament de

da al municipi i comptem amb

pi.

Brunyola i Sant Martí Sapresa

ell per una llarga col·laboració.

i Riudarenes. Amb l’aprovació

Per a municipis petits com el

d’aquest expedient, i a partir

nostre, és difícil trobar algú

del 20 d’abril en què el Depar-

per cobrir la plaça de secreta-

tament de Governació i Admi-

ria i, per això, amb aquesta

nistracions Públiques n’ha do-

solució

nat el vistiplau, els dos ajunta-

la plaça no quedarà vacant,

podem comptar que
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Substitució de les pilones

i col·locació de tanques a l’entrada de Sant Martí

Sapresa.
A causa d’un incident, s’han substituït les pilones de l’aparcament municipal a l’entrada de Sant
Martí per baranes protectores i també protectors dels parterres, per evitar que es malmetin per
l’acció dels vehicles.

Atermenament del safareig de Sant Martí Plantació de til·lers
Sapresa
A la zona infantil de Sant Martí Sapresa
S’ha procedit a l’atermenament de finques entre

s’han plantat tres til·lers. D’aquesta manera

l’Ajuntament i el Sr. R.I. per poder definir clara-

es podrà gaudir d’ombra tant pels infants com

ment

l’àmbit

del

safareig i procedir
a

inventariar-lo

convenientment.
Des d’aquí, agrair a
la família de R.I la
cura que sempre
ha tingut de l’equipament del safareig, fent-ne el buidatge

i

manteni-

ment, i encarregant
-se que l’aigua fos
sempre neta.

pels acompanyants.
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La RESOLUCIÓ GAH/592/2018, de 27 de març, per la qual es dóna conformitat al
canvi de nom del municipi de Brunyola, que passa a denominar-se Brunyola i Sant
Martí Sapresa.
El 30 de març de 2017, l'Ajuntament de Bru-

quòrum de la majoria absoluta del nombre

nyola va iniciar un expedient de canvi de

legal dels membres de la corporació, el canvi

nom del municipi de Brunyola pel de Brunyo-

de denominació del municipi, que passa a

la i Sant Martí Sapresa. Aquest canvi de de-

denominar-se Brunyola i Sant Martí Sapresa.

nominació té per objecte donar reconeixe-

El 31 d'octubre de 2017, va tenir entrada al

ment i tracte igualitari als nuclis de Brunyola i

Departament de Governació, Administraci-

de Sant Martí Sapresa, que conformen el

ons Públiques i Habitatge el certificat de l'a-

municipi i que tenen característiques molt

cord d'aprovació del canvi de denominació

similars, recollint el resultat favorable de la

del municipi, el qual complementava la còpia

consulta popular del 26 de juny de 2016.

de 'expedient administratiu que havia estat

La proposta de canvi de nom del municipi va

tramesa el 4 de juliol de 2017.

ser sotmesa a informació pública mitjançant

El 27 de novembre de 2017, l'Institut d'Estu-

la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-

dis Catalans va emetre un informe favorable

ralitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la

sobre la proposta de canvi de nom aprovada

Província de Girona i l'exposició al tauler d'a-

per l'Ajuntament, ja que «els dos noms que

nuncis de la corporació durant un període de

formen la nova denominació són lingüística-

30 dies, sense que es presentés cap

ment correctes, com també ho és la unió per

al·legació dins aquest tràmit.

mitjà de la lletra i».

En la sessió de 30 de juny de 2017, el Ple de
l'Ajuntament de Brunyola va aprovar, amb el

Pla de participació: ordenança de civisme.
Com ja sabeu, des de l’Ajuntament s’està duent a terme un pla de participació per tal de redactar
una ordenança de civisme. La primera fase que es va realitzar va consistir en fer una sèrie de
reunions de treball i enquestes per tal d’identificar els problemes i els suggeriments de tots els
veïns i veïnes.
Durant aquesta primera fase, s’ha recollit molta informació que actualment s’està analitzant i
elaborant una estudi tècnic i jurídic de tota la informació rebuda.
Es preveu que durant el setembre es rebi un nou butlletí on es donarà a conèixer tota aquesta
informació a tots els veïns.
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Neteja de pins del cementiri

Neteja viària Brunyola

La gran quantitat de pins

Es va fer la neteja del nucli de Brunyola amb

que hi havia al bosc que

la màquina escombradora i els operaris del

està a prop del cementiri,

Consell Comarcal.

ocasionaven un gran perill
tant en temps d’estiu per

Canvi de reixa

incendis com en temps de
ventades.

S’ha substituït una reixa malmesa del carrer
que uneix la plaça de Brunyola amb el carrer
de Sant Salvador.

Repavimentació carretera Ca n’Illus
El mes de juliol s’han executat els treballs de
tornar a asfaltar un quilòmetre de la carretera de
Ca n’Illus a Brunyola.
El 97% de l’import del treball de reasfaltar ha es-

Desbrossament d’arbres al costat de

tat inclòs dins la subvenció que concedia el De-

vies públiques

partament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

Havent obtingut una subvenció per arranjaments de carreteres amb àrid, s’ha aprofitat

El cost total de l’obra ha estat de 49.989’73 €. La
subvenció ha estat de 48.814’97€.

per fer la tala de branques dels arbres més
propers a la carretera. D’aquesta manera, els
vehicles tenen un millor accés ja que amb el
pas del temps la vegetació envaeix la zona
dels vials de circulació.
La distància adequada és mantenir a un metre d’aresta de voral sense cap planta i a dos
metres net de vegetació.
Esperem que ens puguem dotar de subvencions per poder tenir tot el circuit de carreteres del municipi en bones condicions.
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Arranjament de camins
Durant els mesos de juny i juliol s’han dut a terme els arranjaments dels camins que es relacionen a continuació. Una gran part d’aquests han estat subvencionats tant en el ferm com en el
desbrossament.
CR156– Camí de Can Torrada a Can Cassà
CR151– Camí de Can Duc a Can Peres
CR150– De la zona d’acampada- Camí de Can Darder– Casa Mestres a lligar amb el camí de la Casa
Nova d’en Roura
CR158– Camí de Can Falgueró a Can Gratx
CR155– Camí d’enllaç de la carretera de Sant Dalmai a Can Illus passant per Can Tarrés, Can Ferreric i
arribar a la carretera de Serrallonga
CR409– Camí Rossell
CR427– Camí de Can Vador Font
CR434– Camí de Santa Bàrbara per Can Mau de Dalt
CR425– Camí de Can Mariano de Sant Martí

NÚM. 6, 1R SEMESTRE 2018
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Pavimentació d’un tram de camí de la baixada a la zona d’aparcaments i acampada
A causa del continu mal estat en què quedava el
ferm de terra de l’últim tram de la carretera CR150 al fer stop per la incorporació a la carretera
CR-149, s’ha optat per formigonar 64 m2.
D’aquesta manera esperem que el problema
quedi resolt.
Aquest arranjament ha estat inclòs dins la
Subvenció de Fons de Cooperació que atorga la
Diputació de Girona.

Recollides abocaments incontrolats

Pla director àmbit del Castell

Malauradament, s’han tornat a realitzar reco-

S’han iniciat els treballs per fer un estudi acu-

llides d’abocaments incontrolats al municipi.

rat de l’immoble del Castell i el seu entorn per

Aquest fet, preocupant al nostre municipi i a

a millorar-ne la seva funcionalitat i sobretot la

tots els veïns, sorgeix de l’incivisme de la

seva accessibilitat. És prioritari eliminar les

gent, i suposa un cost ambiental i econòmic

barreres arquitectòniques, però volem que es

molt elevat.

pugui fer des d’un coneixement exhaustiu de
l’edifici d’on poden sorgir propostes interessants perquè funcioni millor en conjunt, tant a
nivell d’accés com de circulació anterior. El
document el redacta el Servei de Cultura de la
Diputació de Girona i ens permetrà abordar
futures intervencions.
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Aprovació projecte local polivalent
En el ple del 3 de maig, es va aprovar inicialment el projecte per a la construcció d’un local
polivalent, concretament a Ca n’Illus.
Aquest local és el fruit d’una llarga reivindicació pel municipi que s’hauria d’haver construït al
2006, però que per la mala gestió feta per a l’obtenció dels terrenys on s’havia d’ubicar, mai
ha arribat a ser una realitat.
Ara, amb l’aprovació inicial del projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
de la Selva, s’inicia el procés administratiu per a la seva construcció. El projecte es troba a les
oficines municipals a disposició de tot veí que el vulgui consultar. Serà un espai de 350 m2 ,
amb una gran sala diàfana amb coberta de fusta, tot i que cal aclarir que en cap cas es tracta
d’un pavelló poliesportiu, ja que per la naturalesa del municipi i pel cost econòmic d’escalfar
un espai molt gran per a actes puntuals, s’ha optat per un espai polivalent d’alçada més reduïda apte per a tot tipus d’activitats culturals, festives i familiars. A banda de l’espai diàfan, es
comptarà amb serveis, un petit magatzem i espai de cuina i una sala de dimensions reduïdes
amb accés directe a l’exterior que podrà ser utilitzada per qualsevol entitat associativa del
municipi i de la qual es voldria fomentar l’ús per part de l’Associació de Productors d’Avellana,
perquè disposin d’un espai on dur a terme reunions de treball i realitzar tasques administratives si així ho requereixen.
La ubicació en un punt a mig camí entre els 2 nuclis i sobretot amb facilitats d’aparcament per
a actes de concurrència pública és la idònia per a un correcte funcionament. A l’exterior, es
comptarà amb un espai lliure delimitat amb tanca vegetal de la carretera C-63, enjardinat i
amb ombres, per a realitzar també activitats a l’aire lliure. La comunicació interior-exterior es
realitzarà a través de grans obertures a la banda nord.
Actualment, s’ha aprovat el projecte en la seva fase inicial, valorada en 229.866,74, i que consisteix en la construcció del local excloent-ne les obertures. Paral·lelament, però, ja s’està redactant aquesta segona fase perquè les obres s’executin en continuïtat i es pugui inaugurar
l’edifici en la seva totalitat. La totalitat de les obres s’executaran amb fons propis municipals
sense requerir cap mitjà de finançament extern ni endeutament.
Pel que fa al servei que donarà al municipi, resoldrà la celebració dels actes festius i culturals
en cas de pluja, serà accessible per a tothom i a la vegada, en un futur, es vol regular mitjançant ordenança la seva utilització per part de veïns del municipi per a actes familiars, festes i
també per a ser utilitzat segons demanda d’entitats dels municipis veïns.
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Dir-vos que un espai cobert d’aquestes característiques és més necessari que mai pel poble, ja
que aquest últim any les dificultats per aconseguir un espai accessible on celebrar el Dinar de la
Gent Gran han sigut importants. Les activitats esportives i culturals als municipis veïns, afortunadament van en augment i tot i la bona voluntat del consistori, es fa difícil poder-nos-en refiar.
I a banda de l’aprovació inicial, en aquest últim ple de 27 de juny, es va aprovar l’expedient de
licitació de les obres de construcció del local polivalent i el plec de clàusules administratives. Un
cop finalitzats els 15 dies d’exposició pública i aprovat definitivament el projecte, ja es podrà engegar el procés de licitació i esperar les ofertes de les empreses.

Aprovació reparcel·lació
Aquest mes s’ha realitzat l’aprovació inicial de la reparcel·lació de la zona industrial de Ca n’Illus. Aquest document permetrà inscriure correctament les finques al registre de la propietat, ja
que varen ser inscrites al 2006 de manera errònia, sobretot pel que fa a les finques municipals, i
també permetrà a l’Ajuntament obtenir el 10% d’aprofitament que li corresponia, resultant de la
urbanització del sector. En el seu moment, l’Ajuntament no va reclamar l’aprofitament que li corresponia al promotor ni tampoc els terrenys on construir l’equipament municipal, on ara s’ubicarà el local polivalent. Aquests fets prescrivien a l’octubre del 2016 però es va actuar amb celeritat i el promotor finalment cedirà aquests terrenys al municipi.
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Aquesta reparcel·lació s’ha tramitat simultàniament al projecte del local polivalent per permetre
l’inici de les obres en breu.
Malauradament, els actuals propietaris de les naus hauran de pagar per un projecte de reparcel·lació i uns nous tràmits al registre de la propietat per una feina mal executada en el passat.
Així mateix, es procedirà a regularitzar la superfície de la parcel·la municipal de serveis tècnics,
on s’emplaça la depuradora i a la qual correspon més superfície, i on en un futur, es vol construir un magatzem per a material municipal (eines, tanques, mobiliari…)
Pel que fa al 10% d’aprofitament resultant el rebrà l’ajuntament del promotor i ho revertirà en
inversions municipals.

Aprovació inicial projecte d’urbanització c/Forn
En el ple del 27 de juny es va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del c/del Forn, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva. El projecte defineix la urbanització del carrer amb la vorera ubicada al costat més allunyat de la carretera, al mateix nivell que
la zona de circulació rodada, enllumenat públic, xarxa separativa d’aigües negres i plujanes, hidrant per bombers i enjardinament i nova tanca a la zona del mur de contenció sobre la C-63,
tot millorant la imatge del carrer des de la carretera.
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Inventari de camins
En el ple del 27 de juny, es va aprovar inicialment l’inventari de camins del municipi. Amb el document, s’inventarien els camins públics municipals que han d’incloure’s a l’inventari de béns
municipals, d’obligat compliment per transparència i per tal facilitar al ciutadà el coneixement de
tots els béns públics. L’inventari l’ha redactat una empresa externa a l’Ajuntament, i els treballs
de camp s’han realitzat durant el 2017 i 2018, així com la consulta al Cadastre, Registre de la
Propietat, mapes històrics… S’han recorregut 300km de camins dins el terme municipal i el treball realitzat s’ha recopilat en el document final. Actualment, es troba a exposició pública i el podeu consultar també a la web municipal, obrint-se un període d’al·legacions fins el setembre. El
passat 13 de juliol es va fer una sessió informativa oberta a tots els veïns, i el 19 de juliol es va
atendre de manera personalitzada a aquells veïns que tenien dubtes o volien fer aportacions en
relació al document.

Conveni amb el Servei Català de Trànsit
En el ple del 3 de maig, es va aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament. El municipi no disposa de policia local, i ens cal algú que ens
ofereixi aquest servei en cas que sigui necessari en matèria de convivència i més concretament
en matèria de trànsit. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Servei Català
de Trànsit que funcionarà segons les directrius pactades pels 2 estaments i que permetrà la retirada de vehicles abandonats a la via pública, i també multar aquells que reiteradament estacionin de forma indeguda a l’espai públic.
L’abandonament de vehicles a la via pública és ara mateix un problema important als nuclis i el
civisme en matèria de circulació i estacionament és molt important pel benestar veïnal. Actualment, el Conveni no es troba en servei perquè l’article 155 que ha parat l’administració catalana
ha alentit els tràmits. En breu, esperem que ja sigui una realitat i es puguin retirar els vehicles
abandonats.
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Reixa presó

Nom a les Sales del Castell
A partir d’ara, les sales d’actes del Castell tenen nom
propi: la sala d’actes de la planta baixa es diu Sala 1
d’octubre, la sala de plens Sala Gòtica, i la sala de
sota coberta Sala Ricard Teixidor, en agraïment al
nostre historiador local per totes les aportacions fetes

Al vestíbul del Castell hi ha unes esca-

per a la recopilació de la memòria històrica del nostre

les que permeten l'accés al soterrani.

municipi i la col·laboració activa en tots els actes.

Fins ara estava tapat amb una planxa
de ferro però a causa del seu mal estat
s’ha substituït per una nova tapa de
manera que queda més visible.

Brigada Jove 2018
Un estiu més, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha tornat a tirar endavant el projecte de la Brigada Jove. Aquest projecte està pensat per donar una primera oportunitat laboral als
joves del nostre municipi i, també, gràcies a la participació dels tècnics de Joventut del Consell
Comarcal de la Selva, una petita formació en allò que afecta el món laboral. Enguany, s’ha convocat una plaça, per prestar serveis d’auxiliar administratiu en temes de promoció i difusió del
municipi i recull de memòria històrica de la gent gran del poble.
Aquesta convocatòria estava adreçada a tots els joves de 16 a 24 anys que hi estiguessin
interessats. Aquest any s’hi va presentar un candidat.
Finalment, la persona seleccionada ha estat en Sergi C.F.
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Acampada a la Vinya del Rector
Des de l’Ajuntament, per tal d’activar la zona d’acampada, s’ha
signat un conveni de col·laboració amb l’entitat “Campaments i
més” (www.campaments.cat) per tal que puguin gestionar i potenciar aquesta zona. Gràcies a aquesta gestió, per Setmana Santa
es va iniciar la primera temporada i des d’aleshores ha tingut un
gran èxit, ja que hi ha reserves fins a la primera setmana de
setembre.
El perfil d’usuaris que es busca que vinguin en aquesta zona són
grups de nens i joves vinculats en el món del lleure, com esplais o
caus. L’acampada de persones privades o grups d’altres tipologies no està permès.

Podòloga

Captura de gossos ensalvatgits

Des del 18 de juliol, els veïns i veïnes de Brunyola

Des de l’últim trimestre del 2017, es van

i Sant Martí Sapresa disposen del servei de podo-

rebre moltes queixes de la presència de

logia cada tercer dimecres de mes. Poden dema- gossos ensalvatgits que atacaven l’aviram
nar

hora prèvia a l’Ajuntament (972 423 214) en

horari d’oficina.

de galliners i corrals. A partir d’aquestes
queixes, es va informar el servei del Consell
Comarcal i els agents rurals. El passat mes

El servei es fa en una sala de les dependències

de juny va finalitzar la seva actuació conjun-

de l’Ajuntament i en el cas justificat que el pacient

ta, en la qual van recollir un total de 10 anino pugui desplaçar-se per motius de salut, la po- mals.
dòloga realitza el servei a domicili.
Amb aquest incident, ens agradaria fer un
Està obert a tothom amb preus especials per als toc d’atenció als propietaris d’animals de
majors de 65 anys i que siguin del municipi. La

companyia que en tinguin màxima cura i

professional és Sara B.

control, ja que del contrari, si es tornen

Creiem que aquest servei serà molt valorat pels
veïns.

salvatges poden ocasionar danys irreparables.
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Explotacions avícoles d’autoconsum
Què és una explotació avícola d’autoconsum?
Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar
amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any
en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals).
Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal
corresponent. (Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les
explotacions ramaderes, estableix la inscripció al registre de les explotacions avícoles d’autoconsum mitjançant el tràmit de comunicació).

Difusió de diferents campanyes de sensibilització a les xarxes socials i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament
Cada època de l’any té els seus avantatges i inconvenients. L’estiu és una època en què el dia és
més llarg, estem més actius, fa calor i volem refrescar-nos... Però cal actuar segons els consells de
Protecció Civil i de la Generalitat de Catalunya.
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A l’estiu, evitem incidents
Aquestes campanyes serveixen per prendre consciència dels diferents riscos a què estem exposats tots i cadascun de nosaltres. Ens volem sensibilitzar cada vegada més i prendre les mesures corresponents per evitar incidents.

Campanya d’identificació i Cens 2018

La setmana de l’11 al 16 de juny de 2018, es va
realitzar una campanya d’identificació amb xip i
alta censal gratuïta demanant cita prèvia al
Centre Veterinari de Vilobí de 09:00h a 13:00h i
de 16:00h a 20:00h
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La història de les nostres campanes
Des de la prehistòria, l’ésser humà ha cercat mètodes per comunicar-se. En els seus orígens utilitzava els recursos corporals: picar de mans, xiulets o la viva veu; més endavant, utilitzant altres
objectes que emetien un so més fort i que podia arribar més lluny. Amb el pas del temps i l’evolució del treball dels materials, apareixen instruments més o menys definits. A diferents parts del
planeta (Egipte, Índia, Xina i Amèrica precolombina) hi apareixen uns objectes de percussió de
forma cònica o cilíndrica que acaben esdevenint campanes.
A l’inici del segon mil·lenni, l’Església adopta la campana com a element per anunciar els esdeveniments religiosos. D’aquesta manera, la campana es converteix en el mitjà de comunicació
per excel·lència. Les campanes, amb la forma tal com la coneixem avui

L’Església adopta la
campana com a element per
anunciar els esdeveniments
Es distingeixen dos tipus de campana. D’una banda, les anomenades
religiosos
en dia, apareixen a les nostres terres entre els segles XIII i XIV.

litúrgiques: peces batejades i apadrinades que solen portar un o diversos noms o la dedicació a un sant; aquestes campanes poden tocar a tot tipus de tocs, tant religiosos com civils. D’altra banda, hi ha les anomenades cíviques: campanes no consagrades, gairebé sempre costejades pel poble i ubicades en edificis municipals, torres de rellotge o en els
campanars mateixos. Aquestes campanes només serveixen per anunciar tocs no religiosos com
per exemple el servei horari, els tocs de foc, de peix, de sometent, etc.

NÚM. 6, 1R SEMESTRE 2018

25
EL REPORTATGE

El material més utilitzat per construir les campanes és el bronze, un aliatge format per un 75% de
Coure i un 25% d’Estany, aproximadament, amb petites quantitats afegides d’argent o de platí.
El punt de fusió és de 1200ºC. Durant les èpoques medieval i moderna, els fonedors de campanes eren artesans ambulants, sovint anomenats “Mestres de Senys”, que fonien les campanes en la mateixa població encarregant, sovint a peu de torre; el
terme “Seny” fa referència a una campana grossa que marca el pas del temps
i els esdeveniments importants. Les fàbriques actuals tenen els seus tallers
establerts normalment en zones industrials. Cadascun té una patent de cam-

El material més
utilitzat per
construir les
campanes és el
bronze

pana amb un so i una forma característica que els fa identificables. Depenent
de la foneria i del destí de la campana se l’hi solen afegir textos que fan referència al temple, als
padrins, al sant al qual està dedicada o frases religioses. Una de les més habituals és Laudo
deum, plebem voco, monacos convoco, defunctos ploro, nimbum fugo, festa decoro. (Lloo a
Déu, crido al poble, reuneixo el clero, ploro els morts, foragito les tempestes, honoro les festes.)
A part dels textos sovint s’hi afegeixen imatges dels sants.
Al llarg de la història, la campana ha patit molts fets que sovint les han dut al silenci o a la destrucció. El cas més recent fou el de la Guerra Civil Espanyola, en què es calcula que a Catalunya
es van destruir el 80% de les campanes. El motiu més comentat de la seva destrucció és la utilització del metall per a la fabricació de bales i metralla, però pel sistema d’artilleria del segle XX el
bronze no era necessari. El principal motiu de la destrucció de les cloques era el “Dret de Campana”, un costum molt antic que consistia en destruir les campanes del bàndol sotmès i, per tant,
per fer un greuge a l’Església, cosa que va aplicar alguns sectors de la part republicana a l’esclatar la guerra. Això explica que la majoria de campanes cíviques no es varen tocar. Durant la
postguerra es van construir un gran nombre de peces, moltes d'elles de pèssima qualitat per
ocupar el lloc de les anteriors.
El municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa disposa de dues esglésies parroquials: la de Sant
Fruitós de Brunyola i la de Sant Martí Sapresa, cadascuna amb unes característiques arquitectòniques i campanològiques molt diferents.
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L’església de Sant Fruitós de Brunyola és un cas poc habitual, ja que disposa de dos campanars. El primer i únic que pertany a la parròquia és l’espadanya de dues finestres que hi ha a la
façana del temple. En algunes imatges anteriors a la guerra s’hi poden

L’església de Sant
Fruitós de Brunyola
segon campanar és la torre cilíndrica adjacent al temple i al cementiri.
disposa de dos campanars
Aquesta torre és municipal però fa la funció de cloquer tant religiós com
veure campanes; actualment, aquest campanar de cadireta està buit. El

civil. Al seu interior s’hi conserven dues campanes antigues, i un rellotge
mecànic fora de servei. Aquestes campanes actualment només s’utilitzen de manera manual en
dates molt assenyalades.
La campana petita ubicada al finestral del cementiri data de l’any 1699, fou fosa per Ioan ANDREV (Joan Andreu). Pertanyia a l’ermita de la Mare de Déu de Serrallonga, avui en dia sense
campanes. Està dedicada a la Mare de Déu de Brunyola i apadrinada per En Francesc Negra de
Serrallonga; porta gravades les següents imatges: Santa Maria, Santa Bàrbara, Sant Miquel
(dues vegades) i Sant Fruitós.
La campana major, anomenada “Vicenta, Joana i Teresa”, es fongué a Girona el 1887 per Esteban PUIG (Esteve Puig), principal fonedor gironí del segle XIX, i costejada per En Juan Corominas i Muxach. Llueix la imatge de la Santa Creu, de Sant Josep i de la Immaculada Concepció.
CAMPANES DE BRUNYOLA
Nom

Nostra Senyora de Brunyola

Boca (cm)

41

Massa (kg)

40

Fonedor

ANDREU, Ioan

Any fosa

1699

Epigrafia

#NOSTRA SENYORA DE BRONYOLA#
#1699#
#IOAN ANDREV ME FECIT#
#FRANCESCH NEGRA DE SERRALLONGA#
Imatges de: creu, Santa Maria, Santa Bàrbara, 2 Sants Miquels, Sant Fruitós.

Nota musical

La# 4.

Data documentació

30/7/2017

Nom

Vicenta, Joana i Teresa

Boca (cm)

49

Massa (kg)

100

Fonedor

PUIG, Esteban (Girona)

Any fosa

1887

Epigrafia

#VICENTA, JUANA Y TERESA COSTEADA POR D. JUAN COROMINAS Y MUXACH EL DIA 25
DE JULIO DE 1887.#
#Construida por Esteban Puig Gerona#
Imatges: creu, Immaculada Concepció i Sant Josep.

Nota musical

Fa# 4 alt.

Data documentació

30/7/2017
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La parròquia de Sant Martí Sapresa alberga dues campanes noves. La petita s’anomena Maria
Puríssima. Fosa molt bastament en ferro per Fernando VILLANUEVA SÁENZ (Villanueva de la
Serena, Badajoz) el 1961. Presenta el gravat d’una creu.
La campana major de l’església i del municipi fou fosa a Olot als tallers de BARBERÍ
(1565/2016) l’any 1952. Apadrinada per En Farran Vilallonga i Rosell i N’Elvira Casabo, viuda de
Verdaguer, sota els noms d’”Elvira, Fàtima i Bàrbara”. Presenta les imatges de Sant Martí de
Tours i de Santa Bàrbara.
CAMPANES DE SANT MARTÍ SAPRESA
Nom

Maria Puríssima

Boca (cm)

74

Massa (kg)

250

Fonedor

VILLANUEVA SÁENZ, Fernando (Villanueva de la Serena, Badajoz)

Any fosa

1961

Epigrafia

#AVE MARIA PURISIMA#
Imatge d’una creu.

Nota musical

Re 4.

Data documentació

19/3/2017

Nom

Elvira, Fàtima i Bàrbara

Boca (cm)

78

Massa (kg)

300

Fonedor

BARBERÍ (Olot)

Any fosa

1952

Epigrafia

#ELVIRA – FATIMA – BARBARA#
#CONSAGRADA A L ANY DEL SENYOR 1952 PER L
EXCN. I RVDM DR D JOSEP CARTAÑA I INGLES BISBE DE GIRONA ESSENT PADRINS FERRAN VILALLONGA I ROSSELL I ELVIRA CASABO VIDUA DE VERDAGUER I ECONAM. DE
AQUESTA PARROQUIA ALFONS NOGAREDA I GIFRE DEU EN SIGUI LLOAT#
#Barberí Fundidor Olot#
Imatges de Sant Martí de Tours i de Santa Bàrbara.

Nota musical

La# 3.

Data documentació

19/3/2017

#SAN MARTIN SAPRESA#

#1961#
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Document de franges
A través de la Diputació de Girona, s’ha redactat el document “Projecte executiu d’obertura i
manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i zones verdes”.
Es tracta d’un document que modifica el plànol de delimitació per les zones urbanes i, a partir
d’aquest perímetre, es defineixen els treballs que cal executar a la franja perimetral de protecció,
per tal de millorar la seguretat de les persones, habitatge i infraestructures.

Pla director de clavegueram

Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica

S’ha realitzat la redacció del pla director de

La llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció con-

clavegueram municipal, document que recull

tra la contaminació acústica, disposa que els

l’estat actual de les infraestructures i les actu-

ajuntaments han d’elaborar un mapa de capa-

acions que caldria realitzar-hi per a la millora

citat acústica amb els nivells d’immissió dels

del servei. El servei de tractament de les ai-

emissors acústics a què és aplicable aquesta

gües residuals al municipi és deficitari i cal

Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes,

actuar per millorar-ne la depuració i a la vega-

els nuclis de població i, si escau, les zones del

da per abaratir el cost del servei pels veïns.

medi natural, a l’efecte de determinar la capaci-

Anys enrere, es va calcular que l’import que

tat acústica del territori mitjançant l’establiment

paguessin els veïns cobrís els costos de man-

de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit

teniment de les infraestructures, però com

del municipi respectiu.

que aquestes són deficitàries, el cost de manteniment és molt elevat. Ara, es vol incidir en

En el ple del 27 de juny, es va aprovar inicial-

la millora de les instal·lacions per disminuir el

ment el document de referència al nostre muni-

cost de manteniment i el del servei. El docu-

cipi i es troba en exposició pública.

ment ens permetrà adreçar-nos a l’Agència
Catalana de l’Aigua per a sol·licitar ajuda econòmica per a les inversions a realitzar.
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Modificació puntal de planejament en l’àmbit de les granges al municipi.
S’està treballant en un document d’àmbit municipal que permeti a les granges existents i en funcionament al municipi continuar amb la seva activitat, sempre sota uns condicionants ambientals que en garanteixin un correcte funcionament.
El POUM aprovat per l’anterior equip de govern prohibia la instal·lació de noves granges al municipi, i feia que totes les granges existents es trobessin en situació de fora d’ordenació, impossibilitant-ne el seu futur i limitant-t’hi tota actuació.

A banda del manteniment de les existents, només es permetrà amb el nou document la instal·lació d’explotacions extensives (pastura) o semi-extensives de oví, boví, cavalls o aviram, de
mitjana dimensió, i en cap cas es permetrà la instal·lació de noves granges porcines. La voluntat és permetre l’existència dels ramats, necessaris per al manteniment del sotabosc i que poden generar una economia interessant en un municipi com el nostre, així com explotacions de
producció ecològica i/o de proximitat.
El document es troba en fase d’elaboració, i més concretament de tota la documentació
ambiental que l’acompanya, doncs la seva tramitació serà d’àmbit supramunicipal, requerint
d’informes de la resta d’administracions.

Adhesió al Consorci del Ter
En el ple del 27 de juny es va aprovar l’adhesió del nostre municipi al Consorci del Ter, ens supramunicipal que engloba municipis relacionats amb el riu Ter i té com a finalitat possibilitar
unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu i coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les
actuacions aïllades per part de cada municipi.
L’adhesió ha vingut motivada per la pròxima
entrada en funcionament de la Ruta de l’Onyar, ruta circular d’uns 50km amb inici i fi a la
ciutat de Girona i que travessarà el nostre
municipi a la zona de Sant Romà. A banda de
la ruta, el consorci realitzarà 2 jornades de
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Reis Mags d’Orient

Grans i petits vam gaudir de la seva visita i
dels molts regals que ens van deixar. A més,
per a celebrar-ho, hi va haver una xocolatada
per a tots els assistents.
El nostre més sincer agraïment perquè any
rere any siguin entre nosaltres.

El divendres 5 de gener de 2018, a 2/4 de 7h
de la tarda va arribar la comitiva dels tres reis
precedits pels seus patges a la plaça de Sant
Martí Sapresa.

Festa Major de Sant Fruitós de Brunyola
El diumenge 21 de gener, Brunyola va celebrar la Festa Major de Sant Fruitós, enguany farcida
de novetats i de les més concorregudes que es recorda al municipi selvatà.
A les 10 del matí, la plaça de Brunyola va despertar-se plena de paradetes de productes artesanals i de proximitat: es donava per inaugurat el primer mercat artesanal de pagès de Sant Fuitós.
A partir de les 11, paral·lelament a l’Ofici Solemne en honor a Sant
Fruitós, començà la primera visita guiada al Castell de Brunyola de
l’any 2018, en què participaren desenes de visitants.
Acabada la tradicional missa de Festa Major, la Cobla Baix Empordà
va interpretar l’audició de sardanes, tot omplint-se la plaça de rotllanes de dansaires.
A continuació, es va celebrar l’acte d’agraïment als voluntaris de l’1
d’octubre, en què l’artista local Josep Antoni Tàssies va fer el lliurament d’una obra en homenatge a la diada del referèndum.
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D’altra banda, la representant de l’administració de la Generalitat va lliurar al poble de Brunyola i
Sant Martí Sapresa, l’urna oficial amb una inscripció en què es rememoraven les 501 persones
que van emetre el seu vot al col·legi electoral del municipi.
A la tarda, els veïns i veïnes del poble van poder assistir a la representació teatral “El cowboy de
la trista figura”, dirigida per Arnau Marín.

Festa del Roser
El passat 7 i 8 d’abril, es va celebrar la Festa del Roser de Brunyola.
Per seguir la tradició, el dissabte es va dur a terme el 9è torneig internacional de petanca, tot seguit concurs de coques i pastissos amb la degustació d’aquests.
El diumenge, a les 11h del matí tingué lloc a l’Església Parroquial de Sant Fruitós de Brunyola
l’ofici solemne amb acompanyament de la Cobla la Flama de Farners. Tot seguit, va oferir un
concert de sardanes dins l’església a causa del mal temps.
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9a Festa Homenatge
a la Gent Gran
El diumenge 17 de juny es va celebrar la IX Edició d’homenatge a la gent gran de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Va començar a les 12h del migdia amb un ofici solemne a l’església de Sant Martí, amb l’acompanyament de la Coral del
Geieg, que seguidament va oferir un petit concert. A les 14h
tenia lloc el dinar de germanor al Polivalent Burés d’Anglès.
Van assistir-hi un centenar de veïns, amics i familiars.
A tots els assistents se’ls va regalar com a obsequi una bossa
plegable i reutilitzable, divertida, en forma i colors de diferents
fruites amb el logotip de la festa.
Als veïns que aquest any
celebren el seu 65è aniversari se’ls va obsequiar, a
més, amb una tassa personalitzada i als majors de 90
anys també van tenir un petit detall. Tot seguit, ens van
oferir un sobretaula musical
“Sam Cantant” on vam acabar de gaudir d’un magnífic
dia.
Gràcies a tots vosaltres per
fer-ho possible!
Esperem que la propera
edició sigui tan especial o
més que aquesta!
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@amicsdebrunyola

Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola
elsamics@pessebrebrunyola.cat

Sopar dels amics
El passat dissabte 30 de juny els Amics de Brunyola vam fer el sopar anual en agraïment a tothom que va fer possible les representacions del pessebre 2017/2018.
Ens vam trobar a les 9 del vespre i, abans de sopar, vam fer eleccions per renovar la Junta de
l’Associació. Van sortir escollits els següents membres: com a vocals, en Josep Gelabert, en Joan Riera, en Toni Porcel, la Farners Busquets i en Joan Ventura; com a tresorera, la Imma Cullell; com a secretaria, la Cinta Albó; i finalment, com a presidenta, la Lourdes Serra. Aquestes
seran les persones encarregades durant 5 anys de tirar endavant l’associació i les seves activitats.
Seguidament, vam gaudir d’amanida i embotits, llom amb salsa de ceps i pastís, servit pel càtering Arrossada de la Tieta Rosa.
Com a fi de festa, i aprofitant que realment la temperatura era agradable, vam acabar fent un karaoke on va participar molts artistes amateurs!!
I fins la propera esperant que tothom tingui un BON ESTIU per agafar forces pel pessebre
2018/2019!!

Els Amics de Brunyola
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@jovesbrunyolaisantmarti

Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Jo Sóc de Brunyola

jovesbrunyola@gmail.com

Nit d’estiu a la fresca a Sant Martí
El 21 de juliol passat, l’associació de joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar una vetllada d’estiu a Sant Martí Sapresa. Tot i la
preocupació per la climatologia que fins l’últim moment va fer la guitza, finalment no va ploure i la
vetllada es va poder celebrar sense cap problema.
Les diferents activitats que es varen organitzar van ser una visita guiada a càrrec de Lourdes
Serra, per conèixer una mica la història del poble i, tot seguit, hi va haver una actuació d’animació infantil per als petits i no tan petits, a càrrec d’en Fefe.
A les 21h, tothom a taula pel sopar-botifarrada que es va fer i, després dels cafès, un espectacle
de màgia a càrrec del jove mag Sanyes que ens va deixar a tots ben bocabadats.
Des de joves volem donar les gràcies a tots
els veïns i veïnes que van participar i ens van
donar un cop de mà per tal d’organitzar i realitzar aquesta activitat que esperem poder tornar
a repartir l’any que ve.
Per acabar dir-vos que ja estem treballant en
l’organització de la 12a edició de l’avellana
jove. Enguany els grups que vindran seran
Miquel del Roig i Germà Negre, i també estem
preparant la 3a edició del sopar de la fira de
l’avellana que es farà el divendres dia 5, el
primer dia de la fira.
Us hi esperem a tots.
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Marca Col·lectiva Avellana de Brunyola

http://www.avellanadebrunyola.cat/

El 26 de gener, es va programar una sortida al Camp de Tarragona, on es van visitar exemples
de comercialització d’avellana pròpia i petites trencadores. L’objectiu de la visita va ser el de
conèixer de primera mà exemples de productors que han optat per comercialitzar i valoritzar la
seva producció d’avellana, mitjançant l’elaboració del seu producte i venda directa a través d’Internet o comerç local. També va ser el de visitar trencadores de la zona que podrien processar
quantitats d’avellana adequades a les nostres necessitats.
A les 9h, es va visitar l’obrador de Josep Ferrer a Riudoms, en què s’envasen avellanes en diferents formats per a diversos productors. Seguidament, es va anar a veure una trencadora molt
antiga i reformada d’una empresa familiar. Per acabar el matí, es va visitar el viver d’empreses
agroalimentàries de la Conca de Barberà a Montblanc. Allà, ens va rebre la Cristina Oller de Mas
la Torreta d’Alcover i ens va explicar com transformen i venen l’avellana.
A la tarda es va fer la visita a Ca Rosset a Vilallonga del Camp on ens va atendre l’Ester Gomis i
ens va explicar el seu model de negoci que va des
de la producció a la comercialització d’avellana.
També ens va ensenyar la plantació d’avellaners i
d’oliveres.

L’Ajuntament de Riudellots i quatre productors de l’Associació
Avellana de Brunyola han signat un conveni que els permetrà
de fer ús de les instal·lacions de Foodlab, un centre d’innovació en gastronomia industrial. L’acord es veu com una prova
pilot de comercialització d’avellanes de Brunyola amb una durada de dos mesos. L’associació ho valora molt positivament,
perquè els permetrà fer un pas endavant en la promoció d’aquest producte, gràcies, en part, a la
utilització del nou centre que els proporcionarà l’Ajuntament. Tot i que és la seva primera experiència d’aquestes característiques que utilitzarà el recent registre sanitari del Foodlab, s’espera
que en un futur s’hi acullin més productors.
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PASTÍS D’ESCALIVADA
Ingredients


2 pebrots



2 albergínies



2 cebes



8 ous



500g de patata



1 llauna d’anxoves petita



1/2 got de llet semidesnatada o desnatada



Sal



Oli d’oliva verge

Preparació

1.– Pelar i bullir la patata en una cassola amb una
mica d’oli d’oliva i sal.
2.– Un cop cuita la patata, deixar-la refredar i, mentrestant, agafar el pebrot, les albergínies i les cebes, i posar-ho tot a escalivar al forn a 200ºC durant 45 minuts o 1 hora.
3.– Passat aquest temps, deixar refredar les verdures cuites, i agafar la patata i aixafar-la.
4.– Un cop fredes les verdures, pelar-les i tallar-les
a tires, reservant-ne una petita part que servirà per
decorar la part superior del pastís.
5.– Agafar l’altra part de verdures, junt amb la patata picada i afegir-hi els ous, per passar-ho tot per
una batedora, fins a obtenir una massa homogènia.
En el cas que quedi una massa molt espessa afegir
-hi mig got de llet semidesnatada.
6.– Prepareu una safata rectangular, poseu a sota
les tires de verdures reservades amb unes quantes
anxoves, i per sobre de tota la massa homogènia
obtinguda a partir de la patata, les verdures i els
ous.
7.– Poseu-ho al forn a 150ºC, amb una safata sota
al bany maria, deixant-ho coure durant una hora
aproximadament.
8.– A l’hora de servir el pastís només caldrà tombar
-lo i tallar-ho.

IOGURT CRUIXENT D’AVELLANES AMB MELMELADA DE PRÉSSEC
Ingredients





4 Iogurts naturals (de soja o de llet de vaca)
40 avellanes senceres crues
4 cullerades soperes de sèsam cru
4 cullerades soperes de melmelada de préssec
Elaboració

1.– En una paella sense oli, amb el foc ben baix, posem a torrar un xic el sèsam cru i anem remenant
amb l’espàtula: només cal que canviï de color. Si comença a saltar de la paella, apaguem, ja està
apunt. Ho reservem a part.
2- En la mateixa paella hi passem les avellanes, fins que tinguin un lleuger color. Anem remenant amb
l’espàtula de fusta.
3– Agafem les copes de gelat o gots i a la part de baix hi posem en cadascun una cullerada petita de
melmelada i tot seguit 7-8 avellanes
4-Posem una primera capa de iogurt i 1/2 cullerada de postres del sèsam, i a sobre 1/2 cullerada de
postres de melmelada. Fem una segona capa igual i l’acabem amb una avellana al capdamunt!
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PARLEM DE L’ARTROSI
L’artrosi és la pèrdua del cartílag de les articulacions. El cartílag és com un coixí que facilita el moviment de les articulacions i evita que ens facin mal. A mesura que es va desgastant apareix el dolor i
podem perdre mobilitat.

CAUSES

faci mal una articulació, no la forci. Faci repòs



Apareix i empitjora amb l’edat.

uns dies i quan millori pot tornar a la normali-



El sobrepès agreuja l’artrosi de genoll i

tat.


maluc.


quan hi ha una articulació molt inflamada, lla-

Algunes feines o esports fan que carre-

vors cal aplicar-hi fred uns dies.

guem més algunes articulacions, i amb el
temps patim artrosi d’aquestes.



Utilitzi sabates còmodes.



Portar bastó ajuda a disminuir el dolor i dóna
seguretat en casos d’artrosi de genoll o

ON LA NOTEM MÉS?

maluc. Cal portar-lo sempre a la mà contraria

Sobretot a la columna

del cantó més afectat.

(coll i zona baixa de
l’esquena),

genolls,

malucs i mans.

Aplicar calor millora el dolor i la rigidesa, però

ES POT PREVENIR?
No hi ha cap medicament preventiu.

COM ES DIAGNOSTICA?
A través dels símptomes i exploració. A vegades cal fer una radiografia per confirmar el di-

MESURES DE PREVENCIÓ


Evitar o reduir certs moviments articulars repetits. Evitar l’exercici amb màquines de vibra-

agnòstic i la severitat.

ció.

QUIN ÉS EL TRACTAMENT?


No hi ha medicaments per curar o retardar
l’evolució de l’artrosi.



Existeixen medicaments per disminuir el
dolor, millorar la mobilitat de l’articulació o
fer desaparèixer les molèsties.



Cal fer un exercici físic moderat: caminar
per terreny pla, nedar, gimnàstica suau.
Fer exercicis amb les mans és bo per l’artrosi dels dits.



No fer exercicis que provoquin dolor. Quan li



Evitar l’excés de pes.



És essencial moure, estirar i enfortir diàriament les articulacions per mantenir-les flexibles i fortes.
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Calendari
APLEC DE SANT ROMÀ

APLEC DE SERRALLONGA

Diumenge 12 d’agost de 2018

Dilluns 10 de setembre del 2018

Programa a part. Festa organitzada per l’Associació de Veïns de Sant Romà

Programa a part. Festa organitzada per l’Associació de Veïns de Serrallonga

24ena FIRA DE L’AVELLANA DE LA

CONCERT AVELLANA JOVE

SELVA

6 d’octubre de 2018

6 i 7 d’octubre de 2018
Programa a part. Fira organitzada conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva.
Ja s’està treballant en la seva organització,
que tindrà el mateix format que els últims
anys.

Programa a part. Festa organitzada per l’Associació de Joves de Brunyola i
Sant Martí Sapresa

PESSEBRE VIVENT DE BRUNYOLA

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ

23,25,26,30 de desembre de
2018 i 1 de gener de
2019

SAPRESA

Programa a part. Activitat organitzada per l’Associació “Els
amics de Brunyola”.

FESTES LOCALS 2019

Diumenge 11 de novembre de 2018
Programa a part.

El període de cobrament de l’IAE / IBI RÚSTICA / CEMENTIRI és durant els mesos de setembre i octubre. El 18 d’octubre serà el cobrament a l’ajuntament de 10:00h a 13:00h.

Dilluns 21 de gener : Festa de
Sant Fruitós
Dilluns 11 de novembre : Festa
de Sant Martí

NÚM. 6, 1R SEMESTRE 2018
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PASSATEMPS

1
2

Troba el repetit

Quant sumen les fruites?

Fem Sudokus

3

Quina figura continua?

Les solucions es trobaran al proper butlletí

Solucions del butlletí anterior
Laberint:

Quina figura continua la sèrie?
1.

1

2.

B

3.

C

4

Disseny i edició:

Amb la col·laboració de:

