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L’HORA del poble
MAÇANET DE CABRENYS


Habitants

729
EXTENSIÓ
Prop de 70 km2





àngel reynal

M. A. P. l maçanet de cabrenys

Maçanet de Cabrenys és, segurament, un dels pobles més coneguts de l’Alt Empordà, després de
Cadaqués. Maçanet és considerat
un dels pobles icònics de l’interior muntanyós de la comarca i està
situat a l’extrem nord-occidental
de l’Empordà, als vessants pirinencs limítrofs amb el Vallespir i
el país veí. Avui el municipi és conegut com la Vall Infinita i és que
els seus setana quilòmetres quadrats de bosc i muntanya el fan un
lloc màgic i amb una oferta d’activitats a l’aire lliure d’allò més
extensa. Avui, Maçanet de Cabrenys és un poble que viu principalment del turisme i compta
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amb tots els serveis d’un poble
equipat: escola, llar d’infants,
dispensari mèdic, centre cívic,
entitats socials, piscina, zona esportiva, patrimoni cultural i diversos establiments comercials,
entre d’altres. Una de les característiques de la població és que
s’ha sabut mantenir com a poble
i n’ha perllongat la seva essència.
Actualment, a la població s’hi viu
tranquil·lament i encara es pot
apreciar la seva arquitectura medieval, amb algunes portalades
que es poden identificar i també
els seus carrers empedrats.
El poble de Maçanet de Cabrenys és conegut per
les seves llegendes, algunes de les
LA HISTÒRIA.

El municipi de
Maçanet de
Cabrenys està
habitat des de la
prehistòria

quals les desgranarem a l’apartat
«Sabies que...?», ja que són d’allò
més interessants. El que sí que sabem és que, tal com explica la se-

va història, el municipi ja estava
habitat des de la prehistòria; així ho revela el menhir de la Pedra Dreta i les restes megalítiques
trobades a prop de l’Arnera, segons fonts municipals. I no és fins
a l’any 1626 que la població obté
el títol de vila. El seu nom ha sigut
protagonista de moltes anècdotes, sobretot quan alguna vegada s’ha traduït literalment, però
segons revelen alguns experts, el
topònim Maçanet és d’origen llatí
i el seu significat és ‘pomerar’, i el
determinatiu de Cabrenys prové
de la senyoria que ostentaren sobre el lloc els Serrallonga, barons
de Cabrenç o Cabrenys (el castell vallespirà dins el municipi de
Serrallonga). n
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«S’ha de
promoure
l’accés a l’espai
natural amb
respecte»
àngel reynal

M. A. P. l maçanet de cabrenys
Com explicaria el poble de Maçanet de Cabrenys a algú que no
l’ha visitat mai?
nn

Arribar a Maçanet de Cabrenys
és arribar a la desconnexió. Primer per la carretera, ja que és un
lloc que t’endinsa a la natura i et
trobes en una vall on les nostres
muntanyes et permeten veure
tot l’Empordà. Fins i tot veiem el
castell de Montgrí i també la zona francesa. Ens trobem en un
punt de comunicació amb França bastant àgil, podem veure alguns dels municipis de la zona de
la Catalunya nord que tenen un
patrimoni històric important. Per
mi, Maçanet és un entorn privilegiat on pots trobar activitat enmig
de la natura, des de rutes de senderisme i de BTT fins a la tranquil·
litat de diversos punts on només
se sent l’aigua, el so dels ocells o
el silenci.
De fet, s’ha promogut com la vall
del silenci. Ha funcionat aquesta
aposta pel turisme de natura i esportiu?

Aquí tenim moltes places d’allotjament, actualment l’economia
es basa en el turisme i havíem de
promocionar el nostre entorn,
però el que creiem és que s’ha de
promoure l’accés a l’espai natural
amb respecte, educació i estima
per l’entorn perquè en aquest en-

torn hi ha de viure gent molt diversa. Sempre diem que tenim
70 km2 de terme municipal, però hi ha de conviure tothom, com
ara qui vol anar a caminar, qui va
en bicicleta, els caçadors —que
són una entitat important al nostre municipi— els boletaires... Ha
d’haver-hi un respecte entre tots
perquè funcioni. I l’entorn hem
de preservar-lo per continuar-ne
gaudint. Ha arribat un moment
que la gent pensa que es pot accedir a l’entorn natural perquè
«és de tothom» i no, «no és de tothom». Tot té un propietari i el que
passa és que et pots trobar camins tallats perquè els propietaris s’han cansat que la gent abusi
de tot això. Hem de trobar l’equilibri, i el mateix que passa ara amb
els caçadors. Un altre problema
important és que la ramaderia i
l’agricultura s’han reduït tant que
s’hauria de tornar a promoure el
sector primari i recuperar-lo.
I això fa que les muntanyes estiguin més cuidades.

El problema principal que tenim actualment és que aquestes
muntanyes estan abandonades
i això ens perjudica en els incendis o en l’aigua, ja que si hi ha gran
massa forestal, baixa menys aigua. Ens hem centralitzat tant en
la ciutat, sense pensar que molts
dels recursos venen dels pobles,
i ara hem d’ajudar a fomentar

S’ha de recuperar i apostar pel
sector primari
aquests pobles per evitar el despoblament. Hi ha una gran feina a fer.
Quins llocs d’interès podem visitar
al municipi?

A banda de tenir l’espai natural,
tenim fins a set ermites romàniques i en cada una d’elles, cada
any, s’hi va pel patró d’aquella zona. Cal pensar que a Maçanet hi
havia molts veïnats i cada un es
feia la seva pròpia ermita. Aquest
és un punt atractiu que s’ha combinat amb el turisme esportiu, i
hi ha una ruta que passa per les
set ermites. Llavors, també tenim
la zona del pantà —ara s’està treballant en el Pla d’usos— perquè
també ens hi arriba el terme municipal i esperem que sigui una
zona per poder-hi realitzar diferents activitats. I pel que fa a l’àmbit cultural i patrimonial, tenim
les diverses esglésies o el nucli
antic, on encara es veuen les tres
portalades incials, i això fa que es

mantingui una certa part d’història al municipi.
Quins projectes destacaria dels
seus dos mandats com a alcaldessa?

Destacaria haver condicionat
certs espais del municipi per millorar la qualitat de vida dels nostres habitants i haver treballat la
promoció turística de la «Vall Infinita» perquè ens hi hem identificat. També hem començat
un servei d’acompanyament a la
gent gran; penso que és rellevant
perquè tenim molta gent gran.
I, ara, on cal posar fil a l’agulla?

Sobretot a recuperar el sector primari a les zones rurals i que la
gent pugui viure de la ramaderia. Hi ha d’haver un canvi social i de mentalitat. I també cal posar fil a l’agulla en tot el que té relació amb les energies verdes. Ja
hem impulsat diversos projectes
i l’escola funciona amb plaques

solars. La biomassa la tenim implementada des de fa temps, a la
rectoria, escola i llars d’infants, i
hem d’intentar ampliar-ho a edificis propers. Pel que fa a les plaques solars; ara hem començat
amb l’escola i en cases privades,
donem certes facilitats com una
bonificació en l’IBI i també queden exempts de pagar la llicència
d’obres. Creiem que hem d’anar
cap aquí i cada municipi hauria
de poder-se gestionar i ser autosuficient en tots els àmbits. Ens
hem trobat amb la contradicció
que fins fa poc teníem la caldera de biomassa, però no podíem
usar la poda que triturem perquè
les primeres calderes anaven amb
un tipus d’estella específic que ens
feia anar comprar-la a la Selva. És
il·lògic quan tens aquest entorn
natural, i des de fa dos anys hem
aconseguit que una empresa de
Darnius ens en subministri. Cal
plantejar el que comporta cada
canvi i cal estudiar-lo bé. n
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Sabies que...
El vuit de setembre milers de formigues alades
van a morir a la capella del Fau de Maçanet de Cabrenys? Així ho explica la llegenda que comparteix
el cronista local, Pere Roura i Sabà, al seu blog. Segons relata Roura, l’any 1315 es va construir la capella del Fau i va ser en honor de la Mare de Déu,
tot i això, la capella també era coneguda com a «la
Marededéu de les Formigues o Alades, perquè en
el dia de la seva festivitat que és el vuit de setembre,
milers de formigues alades hi van a morir» desgrana el text.
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LA LLEGENDA DEL FAU. Segons escriu Roura, la llegen-

da explica que aquest fenomen natural començava
just a l’inici de la missa i quan acabava, l’entorn de
la capella i el terra que l’envoltava quedava ple de
formigues alades. Hi ha qui diu que el fenomen és
perquè els animalons se senten atrets per les llums,
l’olor dels ciris o perquè és un dia que s’hi aplega
molta gent. D’altres apunten que les formigues surten d’un forat, «el forat de la cisterna» i d’altres creuen que baixen de les muntanyes. Segur que n’hi ha
l’explicació científica.
LA LLEGENDA DE LA VARA D’EN ROTLAN. Aquesta és
potser la llegenda més coneguda i versionada del
municipi i l’acompanya la frase mítica de: «Allà on
la meva vara caurà: Maçanet de Cabrenys serà!».
Anem a pams. Segons explica una de les versions, a
principis del segle XI el personatge històric Rotlan,
guerrer de l’època de Carlemany, quan va acabar la
campanya contra els sarraïns, va llençar una bar-
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ra de ferro des de l’altra banda dels Pirineus i va
cridar la frase anomenada fa poc. I, al cap dels
anys, tal com explica el cronista maçanetenc
Pere Roura, «en un principi el pal de ferro es va
plantar al costat del portal de l’ajuntament, que
llavors es trobava a la plaça major, on avui hi ha
la botiga de regals. La barra estava retinguda
per dos tirants de ferro encastats a la paret de
la casa, sembla que servien per sostenir unes
teieres per enllumenar la plaça sobretot en les
festes». n

