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SALUTACIÓ

Francesc Johé i Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Benvolgudes i benvolguts veïns,
Arriba un altre Nadal i, de nou, posem a les vostres mans el butlletí d’informació municipal Nº 7, per
informar-vos de com ha anat la gestió municipal aquest 2on semestre de l’any.
L’equip de govern continua treballant en totes les àrees on l’Ajuntament té responsabilitats. Totes les
actuacions realitzades en aquests darrers mesos les trobareu resumides en aquest butlletí.
En el butlletí anterior es va incloure com a notícia d’últim moment, la visita oficial a la Fira de l’Avellana
del Molt Honorable President de la Generalitat. Aquest esdeveniment, el primer cop en la història del
municipi que es rep la visita oficial d’un President de la Generalitat és un fet que ens ajuda a promocionar
l’avellana de Brunyola i que permetrà que, a poc a poc, es faci un lloc al mercat i millori així l’activitat
econòmica d’aquest sector. També ajuda que el nom del municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa sigui
conegut arreu a la resta de sectors d’activitat econòmica.
Aquest últim semestre ha estat molt actiu degut a la necessitat de convocar Comissions de Govern i
Plens extraordinaris, atès que s’han resolt molts temes, com veureu en el butlletí.
El punt que voldria compartir amb vosaltres és que s’ha engegat un conveni amb el Servei Català de
Trànsit que ens permetrà posar ordre dins el nuclis urbans de Sant Martí, Can Illus i Brunyola, per tal de
retirar els vehicles abandonats o malt aparcats que obstaculitzin el trànsit.
Les possibles sancions que es puguin generar en el tema d’infraccions de trànsit són gestionades i a
benefici del servei Català de trànsit i l’Ajuntament no tindrà res a veure en la gestió.
També en aquest últim Ple i, a petició del grup a la oposició del PDeCAT, s’incorpora en aquesta
vigilància per els Mossos la carretera de Brunyola a Sant Dalmai i fins a Can Illus.
Us demano que tingueu cura i respecteu els senyals per tal d’evitar possibles sancions però, sobretot,
perquè una actitud més cívica suposa un benefici per tots i millora la convivència en el poble.
I per acabar, cal que continuem donant suport als nostres líders polítics empresonats o a l’exili de forma
injusta. La participació en actes i manifestacions de tot tipus en reivindicació de la seva llibertat, sens
dubte els ajudarà. No defallim. La seva llibertat també és la nostra.
Molt bon Nadal i feliç any nou!

Francesc Johé
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa
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LA NOSTRA GENT

MIQUEL ANDRES JULIACHS amb MARINA ELENA
MATEO FELIPE de Barcelona, es van casar a la Parròquia
de Sant Fruitós de Brunyola, el dia 7 de juliol de 2018.
ESTEVE ALBRICH REIXACH amb LOURDES SERRA
BUSÓ de Brunyola, es van casar al Registre Civil de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa el dia 11 d’agost de
2018.
JOSE ANTONIO LÓPEZ MARIN amb ESTER MARTÍNEZ
HITA de Barcelona, es van casar al Registre Civil de
l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa el dia 29
d’agost de 2018.
XAVIER SAUN GOTARRA amb MARTA ERES RIBES de
Sant Martí Sapresa, es van casar al Registre Civil de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa el dia 22 de setembre
de 2018.
ANTONIO JOSÉ LÓPEZ COBOS amb CRISTINA RULL
VALDIVIESO de Barcelona, es van casar al Registre Civil de
l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa el dia 8
d’octubre de 2018.

Ens han deixat
MARIA CULLELL BONMATÍ, de 87 anys, residia a Can Mau, va
morir el 11 de novembre de 2018. Fou enterrada al cementiri parroquial
de Brunyola.

JOAQUIM GARRIGA PÈLACH, de 91 anys, residia a Can Ginesteries, va morir el 9 de desembre de 2018. Fou enterrat al cementiri municipal de Sant Martí Sapresa.
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HISENDA

Les subvencions demanades l’any 2018
Programa

Entitat

Acceptat/
Denegat

Programa Pm07– Activitats de promoció de la 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

Ajuts per a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d’incendis forestals

Diputació de Girona– Àrea de Medi Ambient

Programa Pt05—Avaluació piscines ús públic

Dipsalut

Programa A- Suport als municipis per a la de
Diputació de Girona– Cooperació esportiva
promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i
l’esport.
Subvenció exclosa de concurrència pública
(concedida pel 2019)

Diputació de Girona—Presidència

Participació ciutadana

Diputació de Girona

Programa del Pla a l’Acció - Línia 3

Diputació de Girona—Medi Ambient

Atorgament de compensacions econòmiques a Generalitat de Catalunya - Departament de
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions Governació, Administracions Públiques i
a determinats càrrecs electes locals per a l’any Habitatge
2018
Contracte Programa
Subvenció de Joventut

Consell Comarcal de la Selva

Jutjat de Pau

Generalitat de Catalunya - Departament de
Justícia

Subvencions per a actuacions municipals per
Diputació de Girona—Assistència i Cooperació
nevades ( denegada per no assolir l’import mínim als municipis
exigit)
Projecte d’atenció a l’envelliment

Ajut “Obra social” La Caixa

Subvenció per a la construcció d’una nova captació Agència Catalana de l’Aigua
d’aigua a l’abastament de Sant Martí Sapresa
Ajuts utilització àrid reciclat dels residus de la
construcció en obres

Agència de Residus de Catalunya

Denegada
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Ordenances 2019
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
Reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment i neteja del

Ordenança fiscal núm. 7
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.

Ordenança fiscal núm. 19

Reguladora de la gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït
unificat

NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DE
MITJANÇANT EL SISTEMA DE FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT

COBRAMENT

S’ha elaborat una nova ordenança fiscal que com a novetats incorpora el sistema de Fraccionament
Gratuït Unificat ( FGU) a partir d’aquest any. Aquest sistema permetrà unir tots els tributs municipals
en un i fraccionar l’import anual en 12 quotes mensuals. D’aquesta forma els quatre tributs de gestió
municipal ( IBI, IVTM, Escombraries i Guals) es podran abonar de forma conjunta i en 12
mensualitats i no suposarà cap increment en l’import final.
Aquest 2019, primer any d’aplicació, el termini de presentació de sol·licituds per al pagament dels
tributs municipals seguint el FGU s’allargarà fins al 15 de febrer del mateix any de l’entrada en vigor i
es prorrogarà automàticament per a exercicis successius, si no es sol·licita l’exclusió expressa del
sistema.
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HISENDA

Els nous pressupostos de 2019
Com funciona un pressupost municipal?
El pressupost municipal és un document que recull la previsió de despeses i
ingressos que es pressuposa ( d’aquí la paraula) que es realitzen durant l’any ( de
l’1 de gener al 31 de desembre).
Explica com l’ajuntament gestiona els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi.
Serveix per planificar, programar, controlar i avaluar les actuacions municipals i fer el seguiment de les
finances. És una eina de caràcter anual i especifica les previsions d’ingressos i despeses.
Com es llegeix?
Tots els pressupostos municipals tenen la mateixa estructura, definida legalment en l'Ordre EHA /
3565/2008. L'estructura bàsica és senzilla: es divideix en ingressos i despeses. És a dir, respon a les
preguntes: d'on surten els diners? (ingressos) i en què es gasten? (despeses).
Ingressos: la previsió dels recursos que l’entitat espera obtenir l’any per finançar les despeses que
figuren al pressupost de despeses. Els ingressos es divideixen segons la seva naturalesa econòmica, és
a dir, d’on venen els diners: a través d’impostos, transferències d’altres administracions, taxes i preus
públics o bé de la gestió per tercers del patrimoni municipal. I també es divideixen segons la forma, és a
dir, si és un crèdit bancari, una propietat municipal que s’ha venut o un impost.
Despeses:
A què dedica l'Ajuntament els diners de la ciutadania? Les despeses es poden classificar de dues
maneres: des del punt de vista de programa (en què es gasta) i econòmic (com es gasta). Des del punt
de vista de programa, els diners es poden destinar a pagar deute públic, serveis públics o actuacions de
promoció social, entre d'altres. I des del punt de vista econòmic, s'utilitzen per pagar despeses de
personal, manteniment d'equipaments i serveis, despeses financeres o transferències (subvencions) i a
d'altres administracions.
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.
ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
Operacions no financeres

Operacions no financeres

Operacions corrents

Operacions corrents
I. Impostos directes
II. Impostos indirectes

207.388,01€
2.000,00€

III. Taxes i altres ingressos

62.268,60€

IV. Transferències corrents

166.018,94€

V. Ingressos patrimonials

21.557,44€

I. Despeses de personal

141.867,02€

II. Despeses de béns corrents i serveis

230.543,39€

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

300,00€
6.000,00€
850,00€

Operacions de capital

Operacions de capital
VII. Transferències de capital

101.616,62€

VI. Inversions reals

181.289,20€

TOTAL PRESSUPOST
INGRESSOS

560.849,61€

TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

560.849,61€
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Millores d’adequació a la zona d’entrada de Sant Martí Sapresa
S’han col·locat quatre pilones i una jardinera a la zona
de vianants que va en direcció a les bústies a l’entrada
de Sant Martí Sapresa. També està prevista la substitució dels arbres morts que hi ha en aquesta mateixa
zona.

En aquest mateix espai s’ha col·locat una passera metàl·lica per facilitar el pas
cap al camí d’anar a la parada de l’autobús. S’ha decidit posar-la perquè en
dies de pluja s’hi acumula aigua i dificulta el pas.

Papereres

Manteniment a Sant Martí Sapresa

A l’entrada de Sant Martí s’han col·locat dues

Periòdicament es manté la neteja dels terrenys

noves papereres.

municipals de Sant Martí: el camí de antic de
l’església.

Col·locació d’un banc a Sant Martí Sapresa
El setembre es va col·locar
un banc al camí de Can
Pla,

entre

Sant

Martí

Sapresa i Brunyola.
Es va posar pensant en els
veïns que solen anar a
caminar per aquest camí, ja
que al llarg d’aquest no hi
havia cap lloc on poder
seure.

També s’ha posat una tanca de fusta per protegir
el barranc de la depuradora.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Senyalització viària i de civisme
S’ha incorporat un senyal de regulació de pes a la carretera de Can Illus a Brunyola i també un de
regulació de velocitat al camí de la Casa Nova de la Rosa.
A la zona verda del C/Sant Salvador s’ha posat un senyal de civisme.

Millora a l’accés dels aparcaments de

Reforma i ordenació de la zona verda del

Brunyola

carrer Sant Salvador
Fins fa poc, hi havia

S’ha modificat la ubicació dels jocs infantils de

una

de

manera que estiguin tots junts. També s’ha canviat

vianants per accedir

la tanca de fusta i s’ha enjardinat la part que fins

a

ara encara no s’hi havia fet cap actuació.

rampa

l’aparcament

municipal situat sota
Can Brosca. Però, a
causa

de

les

condicions
meteorològiques es va anar deteriorant i s’ha optat
per fer-hi unes escales.
S’ha afegit una tanca de fusta a la baixada de la
zona d’aparcaments i acampada que es va
pavimentar
primer
del 2018.

el

semestre
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Senyalització amb balises

Aquesta tardor es va procedir a la neteja de varis passos de tubs i recs per desaiguar que hi ha a les
diferents carreteres dels veïnats de Brunyola. En alguns d’aquests han estat senyalitzats per balises.

Escultura

Nomenaments
Segons els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995 de 7 de
juny, dels jutges de pau:

de

l’Agrupació

Excursionista de Catalunya
L’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí

Cada quatre anys el Tribunal Superior de Justícia de

Sapresa

Catalunya tramita el nomenament d’un jutge/essa de pau

l’escultura de l’Agrupació Excursionista de

titular i un jutge/essa de pau substitut. Per aquest procés,

Catalunya.

les

persones

interessades

han

de

presentar

està

molt

content

d’exposar

una

sol·licitud.
Dins el termini establert es van presentar les sol·licituds
que en el Ple ordinari del dia 19 de setembre d’enguany
va sortir designada com a jutgessa de pau titular Sra.
Glòria P.R i com a jutge de pau substitut Sr. Joan M.LL.

L’Agrupació excursionista cada any cerca
una població catalana on exposar aquesta
escultura

(representa

un

pessebre)

i,

després d’una visita al nostre municipi, van
decidir que el nostre poble seria l’escollit
aquest 2018-2019.

Així doncs, en breu rebran la presa de possessió del
càrrec.

L’escultura estarà exposada fins a mitjans
de març a la pujada de darrere l'església de
Brunyola.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Urbanisme: modificació puntual
En l’últim ple ordinari celebrat el passat 11 de desembre es va aprovar inicialment la Modificació Puntual
del POUM n2 per al canvi d’ubicació de la zona d’equipaments al PAU-2 de Sant Martí Sapresa. En la
unitat d’actuació definida al POUM en aquest àmbit (a la zona dels gronxadors de Sant Martí), la zona
d’equipaments públics es situava al límit del sòl urbà, davant de l’habitatge unifamiliar existent, en el punt
més allunyat del nucli. En aquesta zona, l’anterior equip de govern plantejava la construcció d’un local
polivalent que es trobava en fase de projecte al 2015. Aquesta opció es va descartar perquè la ubicació
del polivalent hagués generat una afluència important de vehicles i a la zona no hi ha possibilitats
d’estacionament; així mateix, l’accés des del nucli no té l’amplada suficient per garantir-ne la funcionalitat
en cas d’emergències i tampoc es disposava al lloc dels serveis mínims. El local polivalent iniciarà la
seva construcció en breu a la zona de Ca n’Illus, i donarà un millor servei a tots els veïns dels 2 nuclis i
disseminats.
Descartada la construcció d’aquest polivalent aquesta zona
d’equipaments es vol traslladar amb la modificació puntual al
costat de l’àrea de gronxadors existents, on antigament es
situava l’Era del Prat, espai on els veïns processaven les
seves collites i on actualment encara es pot observar el
paviment de l’era formant un cercle sota l’herba. L’espai es
troba situat entre els gronxadors i el camí, i es convenient
destinar-lo a un ús públic per millorar la funcionalitat de la zona
de gronxadors i també de tota l’àrea d’espai públic que hi ha a
la banda nord. Sense la recuperació d’aquest espai, el POUM
contemplava l’accés als gronxadors per un pas de 3 metres amb habitatges unifamiliars a banda i banda i
arran de camí, fet que limitava l’ús d’aquesta zona d’esbarjo i l’aïllava del nucli.
En un futur, es vol recuperar el paviment de l’era i incorporar-la a la zona d’esbarjo infantil, amb la
construcció d’un muret perimetral que farà a la vegada de banc i l’arbrat per millorar la zona d’estada i
ombrejar-la.
Amb aquest canvi, també es preservarà la canalització de l’aigua potable municipal cap als disseminats,
doncs just on ara s’ubicarà l’espai públic es troba l’entroncament de diferents canonades, facilitant-ne la
gestió.
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ACTUALITAT MUNICIPAL: INFORMACIONS
Xarxes socials

Continuem informant a través de Facebook, Twitter, el servei de WhatsApp i actualment també amb
Instagram, que ens permeten fer difusió de totes les activitats que es realitzen al municipi.
@Info_brunyola

Infobrunyola

664 25 65 82

Brunyola i Sant Martí Sapresa

Aquestes xarxes socials i la pàgina web requereixen una dedicació que,
actualment, és impartida per una tècnica de comunicació que ens manté
actualitzats de tot en qualsevol moment. Aprofitem per donar la benvinguda a
L’Elisabet B. A.

Xerrada informativa sobre les obligacions dels veïns per a la prevenció d’incendis en
zones habitades i autoprotecció
El passat 25 d’octubre, dins el programa d’assistència als ajuntaments
per a la prevenció d’incendis forestals en zones habitades que porta a
terme la Diputació de Girona juntament amb la Generalitat de
Catalunya i amb la col·laboració dels Consells Comarcals, es va
realitzar la xerrada informativa al nostre municipi.

Fibra òptica
Està confirmat per part de l’empresa GouFone que els treballs
de desplegament de la fibra òptica estan previstes pel gener. Es
preveu que pel proper mes de març es puguin fer les primeres
connexions.
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ACTUALITAT MUNICIPAL: INFORMACIONS

Reportatge sobre el Castell de Brunyola que es va publicar al suplement “Quefem?” del
diari La Vanguardia.
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XXIV Fira de l’Avellana de la Selva
Aprofitem per agrair la col·laboració, dedicació i
esforç desinteressat a tots els col·laboradors per
fer possible el vermut on tothom hi era convidat,
especialment a tots els restaurants del municipi de
Brunyola i Sant Martí Sapresa: Can Gabatxó, El
Castell, Can Segarra, Can Valls, Can Horta d’en
Puig, per a poder gaudir dels seus gustosos plats,
als veïns/es per la degustació de

coques i

pastissos, a l’Agropecuària Mas Bes de Salitja, pels
gelats d’avellana, Embotits Boada Porcel de Vilobí
d’Onyar, per les plates d’embotit, a la Pastisseria
Noguera de Vilobí d’Onyar i la Pastisseria SerraTornés de Riudarenes, pels seus dolços, els
Un any més, la Fira de l’Avellana acull amb il·lusió

productors d’avellana, per les bosses d’avellana

els pagesos i visitants per gaudir d’aquest producte

(obsequi a la marxa solidària), a tots ells, MOLTES

de la nostra terra, l’avellana!

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!

Aquest any, la Fira de l’Avellana s’ha celebrat els

Seguidament es van realitzar tallers familiars: taller

dies 5, 6 i 7 d’octubre. El divendres es va començar
amb la III vetllada popular organitzada per
l’Associació de Joves de Brunyola on van assistir
gairebé un centenar de persones seguit d’un
espectacle de màgia amb Nanu Ferrari.
El dissabte va tenir lloc la II marxa popular
solidària, de 10km on a partir de les 10:00h es va
fer el lliurament d’obsequi i esmorzar per a tots els
participants.

de xocolata a càrrec de Pastisseria Noguera i taller
de tast de cervesa a càrrec de Joan Benejam,
Cervesa Rufa.
La visita guiada del castell a càrrec de la Lourdes
tampoc podia faltar en una festa tant assenyalada.
Al mateix temps, tenia lloc l’animació amb Jordi
Tonietti. A partir de les 00:00h va començar el XII
Concert edició Avellana Jove amb les actuacions
de Miquel del Roig, Germà Negre i Masovera

A les 13:00h va tenir lloc la inauguració de la fira,

Barbuda. La festa va acabar amb DJ fins ben

amb el molt Honorable President de la Generalitat

entrada la matinada.

de Catalunya, Joaquim Torra i Pla, com també la
Pubilla (Neus Codina) i Hereu (Martí Madrenys) de
la Selva 2018 entre altres autoritats.

El diumenge van tenir lloc més activitats, com els
jocs tradicionals, més visites guiades al castell,
xerrades

tècniques

sobre

l’avellana

i

El pregó de la fira anava a càrrec de la

comercialització del producte, Missa, sardanes,

farmacèutica Anna Selga i Martí, qui va presentar

cantada d’havaneres i concursos a la plaça del

el llibre “Els colors de la Ratafia”. A partir de les

Castell. Tot un fi de festa replet d’alegria i bons

14:00h va tenir lloc el vermut-degustació de

moments!

productes Km.0.
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I com a resposta per la invitació a la Fira de l’Avellana, el President de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla,
ens ha fet arribar una carta d’agraïment.

Nº7, 2N SEMESTRE 2018

17
CULTURA I FESTES

Recull de més fotografies de la Fira.
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II Marxa popular solidària de l’avellana
Dins els actes de la fira de l'Avellana, aquest any
es va tornar a celebrar una 2a edició de la Marxa
de l’Avellana. Des de l’Ajuntament de Brunyola,
juntament amb el consell Esportiu de la Selva, es
va organitzar aquesta marxa el dissabte dia 6
d’octubre al matí.
Els beneficis de la marxa han anat destinats a
l’escola d’educació especial Font de l’Abella de
Girona, centre educatiu i terapèutic que atén
alumnes amb necessitats educatives especials
derivades d’una discapacitat intel·lectual i/o un
trastorn de l’espectre autista, amb diferents graus
d’afectació.
Com l’any anterior els membres de l’associació es
van implicar en l’organització juntament amb

La II Marxa Caminada popular solidària on hi

voluntaris i altres veïns del municipi que varen

varen participar unes 200 persones, va sortir de

ajudar, i des d’aquí, els agraïm la seva dedicació,

la plaça de Brunyola, transcorria per camins i

com la col·laboració desinteressada de diferents

pistes forestals, fins a St. Romà per tornar

empreses. Gràcies una vegada més.

altre cop cap a la plaça on els participants varen

un

rebre un petit obsequi i van fer un bon esmorzar.

Aplec de Serrallonga

Aplec de Sant Romà

El dilluns 10 de setembre de 2018 es va celebrar

El diumenge

l’Aplec de Serrallonga. A les 12’00 hores, a

12 d’agost de

l’ermita, es va celebrar l’ofici solemne. A la tarda,

2018 es va

a les 17’30h es va resar el Sant Rosari i,

celebrar

seguidament, es va dur a terme una gran audició

l’Aplec

de sardanes a càrrec de la cobla – orquestra La

Serrallonga.

Flama de Farners.

A les 12’00

Gràcies a tots els veïns de Serrallonga per

hores,

organitzar aquest aplec.

de

a

l’ermita, es va celebrar l’ofici solemne. La Cobla la
Principal d’Olot va acompanyar els actes festius a
l’Aplec de Sant Romà.
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Festa Major de Sant Martí Sapresa
Aquest any, la festa major de Sant Martí es va celebrar el dissabte 10 i diumenge 11 de novembre. El
dissabte es va realitzar la sortida micològica per conèixer tots els bolets de la zona, a càrrec de
l’Associació Micològica Joaquim Codina, la qual va resultar un èxit!
Diumenge es va celebrar l’ofici solemne, com és tradicional de cada any, amb l’acompanyament de la
Coral Cors Alegres, d’Anglès, seguit d’un recital musical per la mateixa coral. Tot seguit, hi va haver la
xocolata i coca per a tothom. Es va servir a l’entrada de Sant Martí Sapresa. Allà mateix es va acollir un
mercat artesanal de pagès i una audició completa de sardanes amb la cobla Bisbal Jove, programa festiu
dirigit a tots els públics.
La Festa Major de Sant Martí Sapresa ha estat organitzada conjuntament per 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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Memòria i llegat de la gent gran del poble

El 13 de juny de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, va
aprovar les bases específiques i de la convocatòria d’un lloc de treball temporal per a joves dins
del projecte de Brigada Jove 2018.
El projecte contemplava la contractació d’un jove pel mes de juliol i agost de 2018 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.
Es va fer la contractació de treball a en Sergi Coll Franch. Aquí us deixem el recull d’entrevistes
realitzades per ell.

Entrevista a Joan Taberner (Cal Curt de Sant Martí Sapresa)

Nom: Joan Taberner
Edat: 93
Va néixer al poble? Si.
Quina era la seva feina? Pagès.
En què consistia? En cultivar les terres i cuidar dels animals.
ESCOLA
-On era l’escola on anava? L’escola es trobava a Sant Martí, al mateix poble.
-Quantes classes hi havia, estaven agrupats per edats? Estaven agrupats per seccions i més o menys tots
els alumnes tenien la mateixa edat.
-Quants professors tenia? Un.
-Estaven barrejats nens i nenes? Si.
-Quines assignatures o continguts els ensenyaven? Les classes en aquell temps no eren com ara, abans
feien una classe “general”, més o menys com ara, estudiaven matemàtiques, feien lectura... però amb la única
diferència que no hi havia canvi de professor.
-Tenien molts llibres? Teníem tres o quatre llibres, un de català, un de castellà i un o dos de matemàtiques.
A més a més feien traduccions del català al castellà i al revés. Quin material tenies? Per escriure utilitzàvem
una ploma de tinta i un llapis. El meu professor tenia una caixa plena amb les puntes de ploma i si la d’algun
alumne es trencava, el professor ens en donava una de recanvi.
-Quin horari era l’escola? Quins mesos hi anava? L’horari era de 8 a 12 del matí i a la tarda de 2 a 5.
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-Durant el descans què feien? Només teníem un descans al matí, a la tarda no n’hi havia. Durant el
descans parlava amb els companys o jugava a algun joc ràpid perquè hi hagués temps a acabar-lo.
-A quins jocs jugaven, en pot explicar algun? Abans de jugar havíem de treballar o ajudar amb les feines
de casa, després jugàvem a “peces” que consistia en posar una peça al mig de la carretera i tombar-la amb
una bola, a “pica martell”, la brisca...
EL POBLE
-Com recorda el poble quan era nen? El poble ha canviat bastant respecte a quan ell era jove, el canvi més
gran és que abans hi havia molta més gent de la que hi ha ara.
-Com eren els camins? Els camins eren tots de sorra i sense asfalt.
-Quins oficis o feines hi havia que ara no hi ha? Anteriorment, hi havia molt de bestiar, però a causa
d’unes exigències que van haver-hi, la gent va treure-se'l de sobre i va començar a plantar avellaners. També
anàvem bastant a bosc, la qual cosa tota la feina era a base de netejar boscos, “fer feixines”...
- Quines festes i tradicions es realitzaven el poble antigament? La festa del blat i pel bestiar hi havia la
festa del “rei gras”.
-Com era el paisatge, hi havia molt de bosc o molts més camps de conreus? Hi havia molt de blat,
camps conreats i bastant bosc, ja que la majoria de feines es duien a terme en aquests àmbits.
- Com eren els rius i rieres, portaven molta aigua? Temps enrere hi havia força més aigua a la riera ja que
també hi havia més pluges i no hi havia tanta sequedat.
- Hi havia botigues? Restaurants? No hi havia un restaurant com a tal, sinó que hi havia un petit hostal a
Can Roca, que actualment és Can Valls. La casa era petita i es va anar ampliant fins a ser el restaurant que
és avui en dia.
- Com es desplaçava la gent del poble? La gent es desplaçava en carro, bicicleta, a peu, etc.
- Quines eines o estris feien servir la gent que ara ja no hi son? Abans es feien servir arades i eines.
Ara, amb el tractor s’han pogut industrialitzar.
METEOROLOGIA
-Com era el temps ? Nevava força més.
-Feia més fred o més calor que ara ? Abans feia més fred de la que fa ara.
-Recorda algun fenomen meteorològic excepcional, nevada, inundació, vent? Què va passar? Què
varen fer? Nevades que cobrien més de 40 cm si que n’hi ha hagut. El problema més greu era trobar menjar
pel bestiar, tema amb el qual cadascú s’espavilava com podia.
Una anècdota que recordo és que una vegada vam haver d’anar a missa seguint unes roderes del cotxe d’un
home de Santa Coloma, el qual feia un viatge cada dia fins Anglès. Si no haguéssim seguit les roderes, no
haguéssim pogut passar.
EL MENJAR
-Quin tipus d’aliment menjàveu, com eren, on els compràveu? Abans els menjars eren molt ordinaris,
gairebé tot l’any menjàvem les collites del camp, i si menjàvem carn era de quan es feia la matança del porc.
-Com eren els esmorzars? L’esmorzar és una cosa molt particular de cada persona, però el que la majoria
del poble menjava per esmorzar eren torrades.
SALUT
-Quan estava malalt què feia ? Havíem d’anar al metge d’Anglès.
-Hi havia metge al poble?No. De remeis casolans s’utilitzaven tots els que es podien i la majoria es feien
amb herbes.
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Entrevista a Joan Mascort (Can Pons de Baix de Brunyola)
Nom: Joan Mascort
Edat: 85 anys
Va néixer al poble? Si, a la casa en la qual estic vivint actualment
Quina era la seva feina? Tota la vida he treballat al camp, principalment amb els
avellaners
En què consistia? En cuidar els avellaners

ESCOLA
-On era l’escola on anava? A Brunyola mateix.
-Quantes classes hi havia, estaven agrupats per edats? Si que estàvem agrupats per edat.
-Quants professors tenia? Només un a cada escola.
-Estaven barrejats nens i nenes? No, nois i noies estaven separats.
-Quines assignatures o continguts els ensenyaven? Teníem forces llibres, i en feien un o dos per curs,
canviant la dificultat depenent del curs.
-Teníeu molts llibres? Quin material teníeu? Teníem més d’un llibre: un d’història, un d’aritmètica...
El material escolar el tenia sempre el mestre. Havíem d’utilitzar una ploma per escriure ja que no hi havia
bolígraf.
-Quin horari era l’escola? Quins mesos hi anàveu? L’horari era bastant similar al que hi ha actualment,
amb l’excepció que si arribaves tard, havies de quedar-te a la sortida. Com que hi havia gent que venia a
estudiar des de lluny (per exemple Sant Romà) doncs els hi era bastant dur haver de quedar-se després
d’acabar les classes.
-Durant el descans què fèieu? Al descans li dèiem “sortir a passeig” i jugàvem a la “risca”, a “amagar-se”...
-A quins jocs jugàveu? En pot explicar algun? Dues persones triaven entre les persones que volien jugar,
es posava un jugador a cada punta i un havia d’atrapar a l’altre. L’equip que atrapava a més presoners
guanyava.
-En el temps lliure a fora l’escola, com passàveu el temps? Quan arribàvem a casa, volguéssim o no, ja
teníem feina : ja fos anar a donar menjar als animals o qualsevol feina que pogués fer-se a casa.
EL POBLE
-Com recorda el poble quan era nen? El poble ha passat temporades bones i dolentes, ha canviat força
respecte com era abans. Per exemple, la plaça que hi ha ara, abans no hi era. Per fer-la, van obligar a tots els
homes majors de 18 anys a treballar-hi. Abans es veu que podien saltar de la part de dalt de la plaça a baix, ja
que la plaça era plena.
-Com eren els camins? Els camins només els arreglava el veïnat. L’ajuntament no hi feia res. Els dies que
plovia s’avisava el veïnat per arreglar-los si hi havia hagut gaire danys.
-Hi vivia molta gent al poble? Acabada la guerra érem més de 1000 persones.
-Quins oficis o feines hi havia que ara no hi ha? Cavar avellaners i collir les avellanes a mà.
-Quines festes i tradicions es realitzaven al poble antigament? La festa major de Brunyola i la festa del
Roser.
-Com era el paisatge, hi havia molt bosc o molts més camps de conreus? De camps de conreu no n’hi
havia tants, ja que tampoc hi havia tants avellaners. Però el bosc està tot si fa o no fa igual.
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-Com eren els rius i rieres, portaven molta aigua? Les rieres portaven bastant més aigua que ara. Es podia
anar a pescar sempre que volguessis a la riera de sota uns camps de per aquí Brunyola sense por de no
pescar res, ja que sempre portava aigua.
-Hi havia botigues ? Restaurants? No, només hi havia una barberia a Can Mau.
-La gent del poble com es desplaçava ? Amb carro estirat per un animal o amb bicicleta.
-Quines eines o estris fèieu servir la gent que ara ja no hi son? Arades utilitzades amb animals
METEOROLOGIA
-Com era el temps? Feia més fred i plovia més sovint
-Feia més fred o més calor que ara? Calor com la que està fent aquests dies es veu que no n’havia vist mai i
plovia bastant més, per exemple, el blat podien cultivar-lo i collir-lo sense regar-lo.
-Recorda algun fenomen meteorològic excepcional, nevada, inundació, vent? Què va passar? Què
varen fer? Va haver-hi una nevada bastant forta i com que el diumenge volien anar a Brunyola per anar a
missa i buscar alguna cosa a l’hostal, la van anar apartant amb una pala fins a dalt.
EL MENJAR
-Quin tipus d’aliment menjàveu, com eren, on els compràveu? Patates, bròquil, fesols, tot el que menjaven
era cultivat a casa.
-Com eren els esmorzars? Si tenies treballadors, potser et portaven el menjar al camp, però si no, era com
ara.
SALUT
-Quan estava malalt que fèieu ? S’avisava al metge que vingués.
-Hi havia metge al poble? No.
-Coneix algun remei casolà per algunes malalties? L’aigua de farigola i l’aigua de poliol.

Entrevista a Joan Gelabert (Can Gelabert de Brunyola)
Nom: Joan Gelabert
Edat: 79
Va néixer al poble? Si, va néixer en temps de guerra a l’any 1938, va haver de ser
batejat al llit ja que en temps de guerra no podia ser batejat per l’església,
posteriorment a la guerra va dur a terme el bateig per l’església.
Quina era la seva feina ? Pagès.
En què consistia? En cultivar les terres i cuidar els animals.
ESCOLA
-On era l’escola on anava? L’escola es trobava al mateix poble, a dalt la plaça. Hi
havia l’escola dels nens i la de les nenes.
-Quantes classe hi havia, estaven agrupats per edats? Les classes eren com en la actualitat, hi havia 1r,
2n...
-Quants professors tenia? Un pels nois i una per les noies.
-Estaven barrejats nens i nenes? No, nois i noies estaven separats.
-Quines assignatures o continguts els ensenyava? Les primàries.
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-Teníeu molts llibres? Quin material tenieu? Teníem les enciclopèdies, un llibre general i llibres per
escriure en ploma de tinta.
-Quin horari era l’escola? Quins mesos hi anàveu ? L’horari era de 9 a 12 del matí i, a la tarda, de 3 a 5.
Anàvem a l’escola els mateixos mesos que hi van els joves a l’actualitat. És de les poques coses que no han
canviat.
-Durant el descans, què fèieu? Només teníem un descans al matí i jugàvem a les rutlles, a un joc que en
dèiem “petadores” (trèiem la molla de dins i amb uns glans i una borja els disparàvem).
-A quins jocs jugàveu? En pot explicar algun? Anàvem a buscar crancs i passàvem les tardes jugant pel
poble.
EL POBLE
-Com recorda el poble quan era nen? El poble ha canviat força respecte quan era jove. No hi havia llum, ni
telèfon i per l'aigua només teníem una cisterna. Per anar al mercat, teníem un carro i havíem d’anar a Santa
Coloma.
-Com eren els camins? La majoria de camins eren de sorra, i la carretera que va de Brunyola a Santa
Coloma era tota de pedra.
-Hi vivia molta gent al poble? Abans hi havia molta més gent de la que hi ha ara.
-Quins oficis o feines hi havia que ara no hi ha? La gent més jove anava a treballar a bosc i la majoria de
feines que hi ha ara segueixen en peu. L’únic que abans es feien manualment i ara s’utilitza la maquinaria.
-Quines festes i tradicions es realitzaven el poble antigament? La festa major de Brunyola (Sant Fruitós),
la festa de sant Antoni i la festa del Roser.
-Com era el paisatge, hi havia molt de bosc o molts més camps de conreus? Per aquí el poble està més
o menys igual.
-Com eren els rius i rieres, portaven molta aigua? Temps enrere hi havia força més aigua a la riera
-Hi havia botigues ? Restaurants? De restaurants hi havia Can Mau i Cal Ferrer.
- La gent del poble com es desplaçava? Amb carro.
- Quines eines o estris feien servir la gent que ara ja no hi són? Arades giratòries, la cavadora tirada per
animals, l’arada plana...
METEOROLOGIA
-Com era el temps? Era més fred. A vegades, passàvem un mes seguit on tot era glaçada.
-Feia més fred o més calor que ara? Abans feia més fred de la que fa ara i plovia bastant més.
EL MENJAR
-Quin tipus d’aliment menjàveu? Menjàvem escudella, “suca-mulla amb llet”, torrades... I tots els productes
extrets del bestiar de casa.
-Com eren els esmorzars? Depèn de la persona, mengem més o menys igual que ara.
SALUT
-Quan estava malalt què fèieu? Teníem el metge Latorre que vivia a Vilobí i després va anar a viure a
Bescanó. Llavors, l'havíem de trucar i, si no hi havia telèfon, anar-lo a buscar. Fins al cap d’un temps (anys
70) no va haver-hi el primer telèfon, que es va posar a Cal Ferrer.
-Coneix algun remei casolà per algunes malalties? De remeis casolans s’utilitzaven tots els que es podien,
i la majoria es feien amb herbes com la farigola, camamilla...
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Entrevista a Cecília Huix (Can Perich de Sant Martí Sapresa)
Nom: Cecília Huix
Edat: 92 anys
Va néixer al poble? Si, a Can Lladó de Sant Martí
Quina era la seva feina? Cuidava de les germanes petites
En què consistia? Cuidar de la família
ESCOLA
-On era l’escola on anava? A Sant Martí.
-Quants professors tenia? Només un professor.
-Estaven barrejats nens i nenes? Si, nois i noies junts.
-Quines assignatures o continguts els ensenyaven? Només una assignatura i era general.
-Tenien molts llibres? Quin material teníeu? Només teníem un llibre.
-Quin horari era l’escola? Quins mesos hi anava? L’horari era bastant similar al que hi ha actualment,
començàvem a les 8 o les 9 i a la tarda sobre les 3.
-Durant el descans que fèieu? Al descans li deien “sortir a passeig” i jugaven a la “risca”, a “amagar-se”...
-A quins jocs jugaven? en pot explicar algun? La risca, uns havien d’atrapar als de davant i si l’atrapaven el
jugador de davant perdia.
-En el temps lliure a fora l’escola, com passaven el temps? No teníem temps lliure. Anar a l’escola
ocupava la major part del dia, i quan tornàvem de treballar, havíem d’ajudar en les feines de casa.
EL POBLE
-Com recorda el poble quan era nena? El poble no ha canviat gaire respecte a com era abans.
-Com eren els camins ? Hi havia un corriol arribant a Can Pujades que li deien “Torrentmal”. Si volien arribar
abans a l’escola o fèiem tard, anaven per aquest corriol.
-Hi vivia molta gent al poble ? Sí, almenys més de la que hi viu ara.
-Quins oficis o feines hi havia que ara no hi ha? Abans no hi havia llocs als que anar a treballar, però
podies anar a aprendre a cosir, fer de fuster...
-Quines festes i tradicions es realitzaven al poble antigament? La festa major de Brunyola o la festa del
Roser. També la festa major de Sant Martí.
-Com eren els rius i rieres, portaven molta aigua? Les rieres portaven més aigua.
-Hi havia botigues ? Restaurants? No, hi havia alguna fleca, una botiga i un hostal on ara hi ha Can Valls.
-La gent del poble com es desplaçava? Amb cotxe. El primer que hi va haver va ser a Cal Sabater.
-Quines eines o estris feien servir que ara ja no hi son? Arades utilitzades amb animals, la cavadora...
METEOROLOGIA
-Com era el temps? Feia més fred i plovia força més.
-Feia més fred o més calor que ara? Abans feia més fred de la que fa ara.
-Recorda algun fenomen meteorològic excepcional, nevada, inundació, vent? Què va passar? Què
varen fer? Una vegada havia de nevar força i van haver de marxar de casa ben equipats, però al final va
resultar que pràcticament ni va nevar.
EL MENJAR
-Quin tipus d’aliment menjàveu, on els compràveu? Com ara: arròs, cigrons i mongetes tendres.
-Com eren els esmorzars? Igual que els d’ara.
SALUT
-Quan estava malalta què feia? S’avisava al metge que vingués.
-Hi havia metge al poble ? No.
-Coneix algun remei casolà per algunes malalties ? Per el mal de queixal et posaven un supositori.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
A l’anterior butlletí ja es feia esment del procés de participació ciutadana.
Tal com s’ha anat informant a la població mitjançant comunicacions escrites i posteriors reunions,
l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa destina 10.000 euros del pressupost municipal a
inversions decidides a través de la participació dels seus veïns. Aquest import va destinat a 2 o 3
projectes.
Durant el mes d’octubre de 2018, es van dur a terme dues reunions per decidir quins projectes
(segons normativa presentada) podrien accedir a la votació del poble.
Finalment, el mes de novembre de 2018 es van passar per correu postal les butlletes amb les
diferents opcions per votar, les quals, fins el 30 de novembre, hi havia temps per presentar-ho a
l’Ajuntament.
Una vegada fets els recomptes, en van sortir els
resultats

representats

al

requadre.

Es

poden

Propostes presentades

Vots

1. Finançament d’una part de la fibra òptica

24

2. Semàfor regulador a St. Martí Sapresa

5

tant, seran els projectes que es durant a terme

3. Comprar carpes, taules i tarimes per festes

3

properament.

4. Compra de mobiliari per la zona d’acampada

0

La primera opció més votada se li destinarà el 60% del

5. Col·locació de més papereres i jardineres

3

6. Reparació de bústies a St. Romà

2

7. Canvi d’enllumenat públic per leds

5

visualitzar en color les opcions més votades i que per

pressupost, mentre que la segona i la tercera opció,
els correspon el 20% a cada una.

TOTAL

42

Pel que fa al pressupost que es destinarà a la fibra
òptica (opció més votada), cal tenir en compte que se’n beneficiaran els veïns que se’ls instal·li
aquest sistema el proper març. Per poder cobrar aquesta ajuda, cada veí haurà de portar el
justificant de pagament i contracte amb aquesta empresa a l’Ajuntament. Els veïns que s'adhereixin
més tard del primer desplegament, no es beneficiaran de l’ajuda.
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APORTACIÓ DE VEÏNS

UN ALTRE NADAL SENSE SER-HI TOTS!!!
Ja torna el Nadal, se’ns presenta ple de bons propòsits i d’alegria. Arriba el moment de pensar en regals i
celebracions. Som afortunats, ens trobarem aquests dies al voltant d’una taula amb massa menjar, envoltats
de la família, donant i rebent regals la majoria de vegades inútils i fins i tot de compromís.
Ostres!!! Quina sort, trobar-se amb aquell parent que explica acudits dolents . Quina sort que malgrat tenir a
vegades mals rotllos, estem junts. Quina sort que el cava mulli les estovalles. Quina sort obrir un regal. Quina
sort poder triar si volem neules o torrons. Quina sort tenir a prop un infant, sentir el seu vers de Nadal i respirar
la seva màgia innocent. Quina sort de ser a casa!!!
No tots tindran sort, n’hi ha que no seran a casa. Són persones d’entitats civils i altres que hem escollit
democràticament i per tant ens representen!! Ells són els nostres presos polítics i els nostres exiliats.
Per alguns d’ells serà el seu segon Nadal lluny de casa, amb l’afegit d’una terrible vaga de fam.
No podem fer com si res, no ens podem permetre caure en l’oblit. Hem de seguir pensant amb ells i fer-los
presents allà on siguem. En algun moment quan notem l’escalf dels nostres recordar-los i no oblidem que son
on son per fer-nos lliures!!! I serem lliures, perquè un poble que no es rendeix aconsegueix el seu propòsit i el
nostre es la LLIBERTAT la seva i la de Catalunya.
Aquest Nadal un record per tots ells!!! Llibertat presos polítics i exiliats!!

Lourdes Serra i Busó

L ‘avellana

Ets un fruit molt llaminer,

Humil perla rogenca

siguis cru o ben torrat,

llavor dels nostres camps,

de tothom fas les delícies

d ‘aquesta terra ets estimada,

des de la cuina fins el plat.

bell tresor que tothom vol.
Medicina portes al cos
Petita perla daurada

segons la ciència diu.

crescuda al sol roent

els cors vells els tornes joves

dónes color i dónes vida

i la ment que ja es rovella

quan arriba la tardor.

tot sovint vas netejant.

De l ‘arbre caus generosa

Els ossos fas de ferro

i als seus peus tu vas teixint

i la pell, més fina fas,

com donzella filadora,

així ets perla rogenca

un mantell esplendorós.

excel·lent fruit al nostre abast.

Manel Johé
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ENTITATS

@avellanabrunyola

Associació Avellana de Brunyola i Comarques Gironines

Avellana de Brunyola i comarques gironines

http://www.avellanadebrunyola.cat/

L’associació, amb 32 productors associats, continua la seva activitat de promoció de la nostra avellana
amb molta vitalitat com es va poder veure a la passada XXIV Fira de l’Avellana de Brunyola celebrada els
dies 5,6 i 7 d’octubre. Diversos productors de l’associació han fet el pas d’elaborar avellanes, trencant-les
i torrant-les, mentre altres les seleccionen i venen en clova.
L’associació està en procés de canvi de nom tal com es va aprovar en la darrera Reunió Ordinària de
l’entitat, de manera que ara es passarà a denominar Avellana de Brunyola i Comarques Gironines, fet que
permetrà accedir en un futur a la marca col·lectiva sense les limitacions que l’antic nom implicava. Les
activitats que s’estan a portant a terme actualment són:
Desenvolupament del lloc web (avellanadebrunyola.cat) i presència a xarxes social Facebook
(AvellanadeBrunyola) i Instagram (avellanabrunyola).

Presència a les xarxes socials

Assistència a formació per tal d’explorar noves vies de promoció,
com podrien ser les visites guiades a explotacions d’avellaners.

Assistència a visites guiades per a explotacions agrícoles

Activitats de promoció de la nostra avellana en el context social,
gastronòmic, històric, econòmic i turístic. Contactes amb
periodistes gastronòmics i presència a FICO Bologna representant a
Catalunya com a país convidat al Noccioladay 2018.

Stand a FICO Bologna
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Contactes i activitats de col·laboració amb diverses
entitats amb les que podem tenir sinèrgies com: DO
Empordà (maridatge de vins dolços i garnatxes amb
avellanes nostres), Girona Excellent, Patronat de turisme
Girona Costa Brava, La Selva Turisme.
Visita a altres zones productores de les que podem
aprendre mètodes de producció. Trobada amb Nadia
Valentini del Department of agricultural, forest and food
sciences de la Universitat de Torino.

Visita a camps d’avellanes d’Itàlia

Organització d’una jornada PATT sobre producció d’avellana ecològica pel proper mes de març amb
presència de ponents internacionals experts en el tema.

@amicsdebrunyola

Els Amics de Brunyola

Pessebre Vivent de Brunyola

elsamics@pessebrebrunyola.cat

37a representació PESSEBRE VIVENT DE BRUNYOLA
Per aquestes festes de Nadal, a Brunyola torna l’enrenou de preparar el Pessebre Vivent.
Tots els festius de desembre serveixen per muntar barraques, aixecar columnes, penjar fils i posar so,
per tal que per Nadal tot estigui a punt.
Quan s’il·lumina l’estrella del campanar, comença la il·lusió dels més petits contemplant l’àngel, els
romans, el caganer, els reis i l’admiració dels més grans pel camp, el bosc i recordant els oficis d’abans.
Quan fem la última representació el dia 1, amb nostàlgia es recull i es guarda tot.
Fins el proper any!
La Junta
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Comissió de Reis de Sant Martí Sapresa i Brunyola

No us desperta cap mena de curiositat saber d’on venen els noms dels Tres Reis d’Orient?
Doncs bé, procedim a resoldre-us els dubtes:
Melcior, és un nom propi d’origen hebreu, derivat de “Malki-or”, que significa
“rei de la llum”.
Jeroglífic del nom Melcior.

Gaspar, és un nom propi d’origen persa, derivat de “Kansbar”, que significa
“administrador del tresor”.
Jeroglífic del nom Gaspar.

Baltasar, és un nom propi d’origen assiri, derivat de “Bel-sarru-usur”, que
significa “Déu protegeix el rei”.
Jeroglífic del nom Baltasar.

Dit això, comença la màgica Nit de Reis que té lloc després de la cavalcada, durant la nit del 5 al 6 de gener, i
són les hores en què els Tres Reis d’Orient reparteixen els regals a totes les cases.
Aquesta nit, sens dubte, és la més llarga i feinera de totes per Ses Majestats i els seus patges, ja que han de
llegir totes les cartes que els han arribat, acabar de preparar tots els regals i repartir els paquets per totes les
cases. Per això, cal anar a dormir d’hora per deixar-los treballar tranquil·lament. A més, si veuen llum en
alguna casa, voldrà dir que hi ha algú despert i, per tant, passaran de llarg...
De totes maneres, la nit de Reis és molt emocionant pel infants: acaben de veure en Melcior, en Gaspar i en
Baltasar a la cavalcada i saben que els resten poques hores per rebre els seus regals. Com que la nit és molt
llarga, els Reis i els seus camells tindran set i gana, per això se’ls deixa un platet amb provisions i una mica
d’aigua. Tothom va a dormir ben aviat desitjant que el matí del Dia de Reis arribi aviat per poder obrir els
regals que els han portat Ses Majestats. Si la seva actitud i comportament no han estat del tot correctes,
segurament trobaran alguna saca de carbó, per tant, cal portar-se bé fins al darrer moment.
El Dia de Reis és probablement el dia que més matinen els infants, amb la il·lusió de veure què els han portat
Ses Majestats. Tant bon punt es lleven, van a mirar si els camells s’han begut l’aigua i si els Reis s’ho han
menjat tot el que se’ls va deixar el dia anterior. I, sobretot,
comproven si hi ha algun regal en algun racó de la casa, o si
troben alguna bosseta de carbó...
Seguidament, les famílies es reuneixen i s’aprofita per fer un
dinar on s’intenten acabar els dolços nadalencs i gaudir d’un bon
Tortell de Reis.
El proper 5 de gener de 2019 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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CUINA

Cuixa d’ànec rostida
Ingredients ( per 4 persones)
• 4 cuixes d’ànec
• 500 g de ceba de figueres
• 6 dents d’all
• 1 taronja
• Whisky
• 180 g d’aigua
• Sal
• Pebre

ben fetes pels dos costats, un cop passat aquest

•

temps deixem refredar el rostit i ja el tenim a punt per

Elaboració

servir. Aquesta recepta la podem variar segons el

Primer de tot repelem bé les cuixes d’ànec. Desprès nostre gust! Només cal mantenir la cuixa d’ànec i a
en una cassola les daurem i hi afegim la ceba i els alls partir d’aquí el podem fer amb peres i ratafia, amb
tallats a làmines i la taronja a daus. Ho deixem coure salsafins... En cas que vulguem un guisat en comptes
uns 15 min. a foc mig i hi afegim el whisky. Un cop d’un rostit, quan tenim l’ànec ben daurat, el retirem
l’alcohol s’hagi evaporat, afegim l’aigua i quan de la cassola i fem un sofregit amb ceba, all i tomata, i
arrenqui el bull baixarem el foc al mínim, ho taparem i desprès mullem amb un líquid ( escudella, aigua, caldo
deixarem coure, a foc lent, durant 3 hores. De tant en de bolets....), que arrenqui el bull i deixem coent unes
tant s’han d’anar girant les cuixes per tal que quedin tres hores i ja tenim la versió guisada!

Medallons de rap al cava
amb gambes, cebetes i raïm

coure-la.
Escalda les cebes durant quatre minuts o posa-les al
microones un parell de minuts.

Ingredients ( per 8 persones)

Dins d’una cassola daura la gamba i retira-la. Daura el

• 1 cua de rap de 1400g

rap i retira’l.

• 16 gambes vermelles

A la cassola afegeix les cebes escaldades i ben

• 1 cullerada de tomàquet concentrat

escorregudes i quan estiguin ben toves afegeix una

• Raïm fresc o dos potets de raïm envasat

cullerada de tomàquet concentrat i deixa coure uns

• 1/2 ampolla de cava

minuts. Finalment mulla amb el cava.

• 200 g de cebetes perla pelades

Deixa reduir.

• “Maicena” per lligar

Aboca una mica de brou de peix, afegeix el rap, el raïm

• Mantega

i la gamba.

• Oli d’oliva

Lliga la salsa amb una mica de “maicena” i decora amb

• Porradell

porradell.

Elaboració
Pela el rap, treu l’espina i fes medallons. Aplana una
mica i salpebra. Amb l’espina pots fer un brou curt.
Descongela la gamba en aigua freda just abans de

Nº7, 2N SEMESTRE 2018

33
SALUT

QUÈ ÉS LA FIBROMIÀLGIA?
La fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic a tot el cos, amb predomini als músculs i a
les articulacions de l'esquena i les extremitats, i amb presència d'una exagerada i extensa sensibilitat local a la
pressió en múltiples punts.

CAUSES

Altres símptomes que podem trobar:

La fibromiàlgia és una malaltia freqüent especialment
entre les dones. Pot afectar significativament la
qualitat de vida de les persones que la pateixen i tenir
un important impacte personal, familiar, laboral i
social. Tot i la investigació, encara no se’n saben les
causes.

Alguns factors com els esforços físics, els canvis
climàtics, l'ansietat, l'estrès i els estats premenstruals o
menopàusics poden aguditzar els símptomes.

SÍMPTOMES
El símptoma principal és dolor generalitzat,
especialment a la regió de l'esquena i a les extremitats,
que pot sentir-se com una cremor, una molèstia o
punxades, i que pot variar d’intensitat. A diferència de
la resta de malalties, no es presenta deformitat ni
signes inflamatoris en les zones de dolor.

DIAGNÒSTIC
Si es pateix dolor generalitzat o cansament intens
sense un motiu aparent i els símptomes són
persistents, cal adreçar-se al metge o la metgessa
d'atenció primària perquè faci una valoració.
El diagnòstic és bàsicament clínic. Per
l'especialista ha d'explorar una sèrie de
(anomenats punts dolorosos) pressionant-los
dit, amb una força concreta, per veure
desencadena dolor o no.

fer-lo,
punts
amb el
si es

Les exploracions complementàries s'utilitzen en el
context de la recerca i no pas en el maneig habitual
d'aquesta malaltia i no són necessàries per establir un
diagnòstic.

TRACTAMENT
No hi ha encara un tractament capaç de curar la
fibromiàlgia. Fins ara, el seu objectiu és millorar els
símptomes de la malaltia per poder gaudir d'una
qualitat de vida millor, amb les menors limitacions
possibles per a les activitats de la vida diària.
Els punts de dolor més comuns són:

Un bon diagnòstic i una bona informació són la base
del tractament, que pot anar acompanyat de:

•Fàrmacs (analgèsics, antidepressius, medicaments
per ajudar a dormir, alguns relaxants musculars).

•Exercici físic regular adaptat, tècniques de relaxació,
suport psicològic (si s'escau).
Aquestes mesures poden ajudar la majoria de les
persones, encara que la resposta individual als
tractaments és molt variable.
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AGENDA

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

Dissabte 5 de gener de 2019

CAVALCADA DE REIS
Sant Martí Sapresa

37a representació

PESSEBRE VIVENT DE
BRUNYOLA

Diumenge 16 de juny de 2019

Diumenge 28 d’abril de 2019

FESTA DE LA GENT GRAN

FESTA DEL ROSER

Diumenge 20 de gener a les 10:00h
Diumenge 17 de febrer a les 11:00h
Diumenge 17 de març a les 11:00h
Inscripcions
Telf. 972.42.32.14
ajuntament@brunyola.cat
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PASSATEMPS

Solucions butlletí anterior
1. Troba el repetit

2. Quant sumen les fruites? 3. Quina figura
continua?

14

4. Fem sudokus

5

3

4

6

7

8

9

1

2

6

7

2

1

9

5

3

4

8

1

9

8

3

4

2

5

6

7

8

5

9

7

6

1

4

2

3

4

2

6

8

5

3

7

9

1

7

1

3

9

2

4

8

5

6

9

6

1

5

3

7

2

8

4

2

8

7

4

1

9

6

3

5

3

4

5

2

8

6

1

7

9

FEM MOTS ENCREUATS!
HORITZONTALS:
1. Cosa tallada al ___ , obliquament. Fa un pagament.
2. Acció d’entrar o sortir. 3. Escletxa. Grup de serps
verinoses de la família dels crotàlids, anomenades
també serps de cascavell. 4. Creure que serà realitat
alguna cosa bona. És una virtut. 5. Llar. Es troba
darrere de la còrnia i davant del cristal·lí. 6. Tip. A
l’inrevés, manduca. 7. Interjecció que hom profereix
quan sent dolor sobtat. Cap amb el qual hom porta
cap a popa el car de l’antena. 8. Tornat a prendre.
Acció de tirar o disparar una arma. 9. No saturada.
10. Pis elevat d’un edifici. Martinet menut, que encara
és novell.
VERTICALS:
1. Nen petit. Moviment violent d’ira. 2. No escaient. 3.
Donar menjar a algú fins a satisfer-li plenament la gana. Vint-i-tresena lletra de l’alfabet grec. 4. Iridi. Resina
treta de l’Styrax officinalis. 5. Tara en la salut adquirida amb el temps. Malla per a retenir els cabells. 6.
Violenta irritació. Resclosa de poca altura que es fa en rius. 7. Relativa a la ronya. Lletra grega de Roma. 8.
Prefix d’autarquia. Caminar com un rèptil. 9. Semblant al grafit. 10. Col·lecció d’esquemes cartogràfics de tot el
planeta o de només una part. Terreny d’herba per a la pastura, que a Barcelona utilitzen com a aeroport.

Les solucions es trobaran al proper butlletí

CELEBREM QUE JA ÉS NADAL
AMB REPICS DE CAMPANES,
ESTRELLES ALS PORTALS
I CONTAGIANT ELS MILLORS
DESITJOS PER AQUEST ANY NOU!

Disseny i edició:

Amb la col·laboració de:

