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L’HORA del poble
VILAMANISCLE



Habitants

220


EXTENSIÓ

5,46 km2
alcaldia
Ramon Bonaterra i
Moltó



àngel reynal

M.Arranz Perpinyà l vilamaniscle

Vilamaniscle és un dels pobles
més petits de l’Alt Empordà. Com
bé diuen, però, al pot petit hi ha la
bona confitura: el poble és un dels
entorns naturals i paisatgístics de
referència de la comarca. És considerat el balcó de l’Empordà, ja
que té una de les vistes més privilegiades del territori des de mar
fins a muntanya. Actualment al
poble hi viuen poc més de duescentes persones, tot i que la població ha estat tradicionalment
escassa i ha seguit l’evolució normal d’un poble rural. Una tradició que no es vol perdre, ja que
l’atractiu de Vilamaniscle és precisament això: «la tranquil·litat i
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comoditat d’un poble que vol ser
poble», tal com explica l’alcalde,
Mon Bonaterra.
TERRA vinícola. Des de sempre,

Vilamaniscle ha seguit la tradició
vitivinícola, ja que disposa d’un
ampli entorn de vinyes i alguns
cellers. Antigament hi havia la
Cooperativa Agrícola de Vilamaniscle, avui dia fora de servei,i els
vins de Vilamaniscle segueixen
tenint molta anomenada en l’àmbit vitivinícola.
El fet d’estar situat a la falda de
l’Albera fa que la població estigui
molt arrelada a la natura i al medi ambient. De fet, un altre dels
objectius del municipi és preservar el seu caràcter rural i mante-

És un dels pobles
amb més entorn
natural, fauna
i patrimoni
paisatgístic de la
comarca

nir intacta la seva fisonomia. El
terme de Vilamaniscle s’estén
pels contraforts sud-orientals
de la serra de l’Albera que enllacen amb la serra de Rodes, també
anomenada serra de la Baga d’en

Ferran, de 332 m d’altitud. Aquest
és el punt més alt i forma la divisòria amb el terme de Llançà, a llevant.
El poble està abraçat per diferents parcs naturals, com hem
dit, és a tocar de l’Albera, Paratge
Natural d’Interès Nacional: a només quinze minuts; i també hi ha
el Parc Natural del Cap de Creus i
el dels Aiguamolls de l’Empordà
ben a prop. És per aquesta raó que
qui passeja pel seu entorn natural
pot trobar-hi exemplars en llibertat de la tortuga de l’Albera, actualment protegida i en perill d’extinció. També és bastant comú
trobar altres animalons de la zona alt-empordanesa, com ara cabirols, teixons, guilles i senglars. n
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MON BONATERRA I MOLTÓ. ALCALDE DE VILAMANISCLE

L’alcalde de la població defineix el poble com un entorn de gran valor paisatgístic. De fet, no disposa de massa patrimoni arqueològic o
patrimonial, més enllà del gran tresor de natura i espai ambiental. Tot i això, el batlle demana tant a les administracions públiques com
a les empreses privades que hi desenvolupin activitat econòmica per no convertir-se en un poble dormitori o una urbanització rural

«Vilamaniscle
és un poble
que vol ser
poble»
M.A.P. I vilamaniscle
nn
Com convidaria a descobrir el
poble de Vilamaniscle a qui no l’ha
visitat mai?

Vilamaniscle és un poble amb
moltes ganes de ser poble. Estem molt orgullosos de ser com
som, pensem que la nostra petitesa és una grandesa i no tenim
pretensions de gran creixement.
El que sí tenim són pretensions
d’un creixement moderat i tranquil, perquè sinó els pobles no poden sobreviure, i de fet, les polítiques que hem desenvolupat els
últims anys han anat orientades
cap aquí. En els últims 8-9 anys
hem passat de ser 110 habitants a
220, que evidentment continuem
essent pocs, eh? Però és cert que
necessitem una mica més de caliu de gent per poder oferir serveis
a la població. I quan dic serveis,
no només em refereixo a serveis
municipals si no també disposar d’iniciativa privada que vulgui desenvolupar algun projecte
aquí. És el que intentem impulsar amb aquest petit creixement
de població que hem aconseguit
amb els anys: s’han fet tres cellers,
tres cases de turisme rural, un hotel, ara s’obrirà el que ja havia sigut un hostal, que s’ha convertit

en apartaments per tot el que té
relació amb el GR 11. Estem encarant la promoció turística del
poble cap a un turisme de natura,
un turisme de sostenibilitat, un
turisme d’esport, de bicicleta... I
som l’únic poble per on passa el
GR 11 pel nucli, i això fa que hi hagi molts visitants. Vilamaniscle
té ganes de seguir essent Vilamaniscle, i aquesta autenticitat és la
que ens agrada i la que volem fer
valdre.
Destacava el GR 11, però hi ha
molts altres punts d’interès, sobretot paisatgístic.

Sí, bàsicament d’interès paisatgístic. Seguint amb la mateixa
tònica d’autenticitat, destacaria
que tenim tot el que té relació amb
el vi, que com he dit, ara hi ha tres
cellers, tenim el paisatge i som el
balcó de l’Empordà. És un paisatge excel·lent i s’ha recuperat molt
terreny de vinyes i d’olivera, no
només aquí sinó a tot l’Empordà, però aquí es nota molt el canvi
perquè els últims anys han recuperat molt la terra, i això és el que
volem potenciar i ser.
Quins punts destacaria?

Els punts d’interès que tenim
són l’Albera, tot el que és el parc

el batlle. Ocupa el càrrec des de l’any 2007

natural i tot el que té relació amb
els senders, com el GR 11, el camí
de Sant Jaume que també passa
per aquí i et porta a Sant Quirze de
Colera, tot el que són rutes de BTT
que estan marcades pel Consell
Comarcal i la Diputació de Girona i el que és el castell, és una casa
fortificada i tot just és de l’Ajuntament des de fa quatre anys i ara
estem intentant restaurar-lo.
Però el punt d’interès principal
i el que volem preservar és el paisatgístic, no tenim patrimoni de
monuments romànics o gòtics,
dins el terme eh? Per tant, estem a
la falda de l’albera.

ÀNGEL REYNAL

No tenim més
patrimoni que
el paisatge i és
per això que
tenim tants de
miradors

Quines són les problemàtiques
d’un poble petit?

La joia del patrimoni n’és la flora i
la fauna, molt important per la comarca.

Sí, el primer centre de tortugues
estava ubicat aquí Vilamaniscle,
al que ara és el celler del Mas Pòlit,
i va ser el primer que va haver-hi,

perquè som, com he dit, el balcó
de l’Empordà: hi ha el Mirador de
la Serra, el Mirador del Suro Gros,
que està enfocat més cap a l’Albera; el Mirador de l’Empordà que
tenim a la piscina i es pot observar
tota la badia de Roses; però el que
té d’atractiu Vilamaniscle és el
que deia, el paisatge, la tranquil·
litat i aquest «voler ser poble».

tot i que després van ubicar-lo a
Garriguella. No tenim més patrimoni que el paisatge, i de fet, tenim diferents miradors al poble

Amb les entitats supramunicipals, lligat amb el tema dels parcs
no ens afecta perquè tenim el
terme 100% protegit per parcs
naturals, però estem a l’Albera. I
voldria dir que no és que la gent
d’aquí no vulgui molins, la gent de
l’Albera el que vol és que quan es
prenguin decisions ens consultin
i puguem aportar el que nosaltres
pensem, i això és només la punta
de l’iceberg de totes les relacions
que tenim amb la Generalitat de
Catalunya. Nosaltres proposem,
però no disposem, sempre hem
de demanar permís perquè el departament pertinent ens doni els
permisos necessaris per desenvolupar qualsevol promoció i estem parlant de fer cellers, trulls,
turisme rural... No estem parlant
de fer fàbriques de plàstics o centrals nuclears. Com Ajuntament
tenim l’obligació d’incentivar les
activitats que desenvolupin una
economia que permeti viure i treballar aquí, si no ens convertirem
en pobles dormitori. Acabarem
essent urbanitzacions rurals i això és el que no volem ser: nosaltres volem ser poble. n
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Sabies que...
... Vilamaniscle és l’únic poble de la comarca on
el GR 11 travessa el nucli urbà? El GR 11 o Sender
del Pirineu és una de les rutes de gran recorregut
més llargues que trepitja els Pirineus pel vessant
sud, des del Cantàbric fins a la Mediterrània, tot
passant per pics, valls, pobles, boscos i serralades
de gran valor natural. El recorregut té una totalitat
d’uns 800 km, dels quals 378 km passen per Catalunya i Andorra, i va ser homologat l’any 1985. És
un dels senders marcats més grans del nostre territori i el seu tram final arriba a l’Alt Empordà. Vilamaniscle hi té un paper molt important, perquè
tal com hem dit, és l’únic poble on el recorregut
passa per dins del seu nucli. D’aquesta manera, el
senderisme i les rutes en bicicleta fan que cada cop
més persones coneguin el poble, tal com detallen
des del consistori. A banda del GR 11, la població
nn
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té altres rutes marcades per descobrir-ne l’entorn
natural, com ara el passeig fins al Mas Pòlit, on es
va instal·lar el primer Centre Reproductor de Tortugues, una entitat molt important per la preservació de l’espècie autòctona. Un altre itinerari és el
passeig fins a la Serra, que surt de Vilamaniscle i es
pot fer en vehicle, ja que és una pista forestal que et
porta fins a la Serra, un dels punts on es pot veure la
gran vista del balcó de l’Empordà amb les Alberes,
les Gavarres, el massís del Montgrí, les Guilleries i
el Canigó, de fons. A través d’aquestes rutes també es poden conèixer i descobrir megàlits importants. Pel que fa a altres punts d’interès, en destaca
el castell de Vilamaniscle, un gran casal fortificat
que cal restaurar i rehabilitar, segons l’alcalde. Un
altre punt d’interès és el Mirador del Suro, allà s’hi
pot contemplar tota la plana. n

Y oferta. cases rurals

Y economia. empreses locals

El destí ideal per gaudir de
l’encant d’un poble rural

És considerada terra de vins i
de tradició vitivinícola
El poble està envoltat de
vinyes i a l’actualitat hi
ha diversos cellers que
treballen per oferir vi
tradicional de la zona
Redacció l vilamaniscle

Sempre ha estat una de les zones vinícoles de l’Alt Empordà i
en l’actualitat en destaquen dos
cellers: el Mas Pòlit i el celler AV
Bodeguers. Cal destacar que darrerament una marca reconeguda
de vins de la comarca ha adquirit molts terrenys per desenvolupar-hi la seva activitat.
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OFERTA RURAL. Dins el municipi de Vilamaniscle

Redacció l vilamaniscle

El poble de Vilamaniscle és
un espai ideal per desconnectar
i gaudir d’uns dies de calma i de
relax. Cal Nin n’és un exemple:
es tracta d’una petita casa rural
al centre del poble que ofereix
una àmplia possibilitat per practicar diferents activitats tant culnn

CAL SISCU

turals com paisatgístiques o esportives.
Una altra de les cases rurals
que hi ha al municipi és Cal Sisco, situada a l’entrada del poble
i amb 1800 m² per enamorar-se
de l’entorn. L’allotjament rural
compta amb un gran jardí amb
piscina i una pèrgola per gaudir
de les nits d’estiu. n

CELLER MAS PÒLIT. Tal com es de-

fineixen, és una empresa que
«seguint la tradició dels nostres
avantpassats ens esforcem per ti-

LES VINYES. Pel poble hi passa la Ruta del Vi DO Empordà

rar endavant una tradició arrelada a la comarca de l’Alt Empordà i a Vilamaniscle. No podem reconstruir el passat, però el passat
ens pot inspirar. Intentem construir nous universos que engloben els precedents i els col·loquen
al seu costat».

ÀNGEL REYNAL

celler AV Bodeguers. L’any 2002
la família Alcàcer-Vilarmau va
iniciar el seu projecte de celler.
Avui els seus vins tenen certificació ecològica i proposen vins moderns amb records del terreny on
neixen: la pissarra, la Tramuntana i el mar Mediterrani.

