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Aquest mes de maig, el cens de
Vilamaniscle ha assolit la xifra
dels 203 empadronats. “Feia 60
anys que Vilamaniscle no tenia
200 habitants”, remarca l’alcalde
del municipi, Ramon Bonaterra
(CiU), el qual afegeix que “el crei-
xement lent, però sostingut, dels
últims anys ens confirma que,
malgrat que encara manquen
serveis al poble, la feina feta en-
tre tots fa de Vilamaniscle un po-
ble atractiu per viure-hi tot l’any”. 

L’Ajuntament és conscient
que encara li queda molta feina
per fer, tot i que té clara una cosa:
“Volem continuar essent un po-
ble petit, independent i autèntic,
on totes les veïnes i els veïns par-

ticipem per no perdre la nostra
idiosincràsia”, diu Bonaterra.

En poc més d’un any, Vilama-
niscle ha estrenat dos nous punts
d’interès  per a veïns i visitants. Al
nou Hotel Rural Mas Vivent,
obert fa encara no un any, ara s’hi
afegeix la inauguració del restau-
rant Amb Oli, a la plaça Major. El
consistori té interès en l’obertura
de nous establiments comercials,
que projectin el poble arreu del
territori.
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Feia seixanta anys que
Vilamaniscle no assolia
els 200 habitants

L’Ajuntament celebra
aquesta fita i vol continuar
incrementant els serveis 
per als veïns i visitants 
del municipi
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RAMON BONATERRA
ALCALDE DE VILAMANISCLE

Som conscients que
volem conseguir
essent un poble petit,
independent i
autèntic, on totes les

veïnes i els veïns participem per
no perdre la nostra idiosincràsia»

DECLARACIONS El darrer ple de la Diputació de
Girona va donar llum verda, di-
marts de la setmana passada, a
l’aprovació de tres expedients de
crèdits extraordinaris i una mo-
dificació de crèdit en el pressu-
post de despeses de l’ens presidit
pel llançanenc Pere Vila. Gràcies
a aquests canvis, es podran des-
tinar 5.153.290,7 euros més als
ajuntaments gironins, segons va
concloure l’equip de govern, li-
derat per CiU. Els diners prove-
nen, majoritàriament, de baixes
de crèdit del fons de contingèn-
cia, de romanents de tresoreria i
d’ingressos més elevats d’orga-
nismes autònoms dependents. 

Entre les aportacions més sig-
nificatives que es podran fer per
part de la Diputació de Girona,
hi ha 2.050.000 euros per al Pla
Únic d’Obres i Serveis del Pla
General de Manteniment;
1.904.946 euros per a ajuts a
ajuntaments per inversions fi-

nanceres sostenibles; 150.000
euros per a ajuts a ajuntaments
per a paviments de camps de fut-
bol; i 119.000 per a inversions
del Consorci de les Vies Verdes.

El ple de la Diputació de Gi-
rona també va aprovar destinar
240.000 euros (60.000 anuals)
per a les edicions 2016, 2017,
2018 i 2019 del Torneig de Fut-
bol Base Mediterranean Inter-

national Cup, el MIC, que té l’Es-
cala com una de les seus per Set-
mana Santa. La dotació serà
aportada conjuntament per la
Diputació (35.000 euros), el Pa-
tronat de Turisme Costa Brava
Girona ( 16.000 euros) i el Dip-
salut (8.500 euros). La mesura
va ser aprovada amb els vots a fa-
vor de CiU, ERC, PSC, IdS i l’abs-
tenció de la CUP.
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Els diners provenen, majoritàriament, de baixes de crèdit del fons de contingència�

Els ajuntaments rebran cinc
milions més de la Diputació

El ple de la Diputació va aprovar, per unanimitat, una moció que
 exigeix posar punt final a la manca d’inversió de l’Estat espanyol a la

xarxa ferroviària de les comarques gironines. Acusen l’estat de gestió “ne-
fasta” i asseguren que les línies de tren convencional estan “menysvalora-
des i menystingudes”. “Aquestes línies pateixen una falta d’inversions en-
dèmica que no es correspon en absolut amb l’augment del nombre de viat-
gers i, a més, la gran majoria de les 28 estacions de Renfe a la demarcació
estan en pèssimes condicions”, exposava la moció aprovada per 25 vots.
Per això, reclamen a l’estat un pla de millora urgent per posar fi a la situa-
ció.
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Qualifiquen de “nefasta” la gestió ferroviària

Avalats per una dècada de tra-
jectòria, els impulsors de Vi-
sual13 es declaren “inconformis-
tes”, saben que la tecnologia
evoluciona, la societat canvia i
les estètiques es renoven.  

La seva història va d’èxits?
La nostra història s’ha fet a for-

ça de treballar i és així com s’a-
consegueix l’esforç. Premis com
aquest ens ajuden a ser una pín-
dola per poder veure que estem
fent bé les coses.

Què representa aquest premi a
la millor idea de negoci?

Estem especialment contents
que se’ns hagi reconegut amb
aquest guardó perquè, ara fa
deu anys de Visual13 i hem creat
un projecte, l’Espai Armengol,
que és l’obra social de l’empre-
sa, que permet impartit conei-

xement gratuït a tothom.
Aquesta part ens ha ajudat a
canviar la filosofia d’empresa.
Nosaltres fem vídeos, però
aquesta part també és impor-
tant.

De Vilajuïga, han aconseguit ex-
pandir-se a l’exterior…

Sí, des de Vilajuïga, exportem
els nostres productes a la resta
del món. Des d’un lloc tan peti-
tet com és Vilajuïga, podem
anar arreu del món.

Quin objectiu persegueix l’em-
presa Visual13?

Només ens conformem en ser
feliços amb el que fem i que la
gent gaudeixi moltíssim. Sem-
pre defensem molt el nostre ter-

ritori, per sobre de tot. És clar
que estaria molt bé treballar a
Barcelona, perquè, allà, tenen
fibra òptica i nosaltres, aquí, no

en tenim, però preferim treba-
llar aquí, sent feliços amb el que
fem i defensant el territori.

I fomentant l’emprenedoria?
Sí, a l’Espai Armengol, hi por-

tem molts ponents que expli-
quen als joves i a altres empre-
saris què fan. Provoquem que
es desperti l’interès de la gent
per l’emprenedoria i la curiosi-
tat. Si ets curiós, arribaràs molt
lluny.

Veuen futur al món de l’empre-
nedoria?

El futur? Jo el veig molt bé i
sempre miro de pensar en coses
noves. No et pots quedar amb
un calaix ple, sinó que l’has de
buidar constantment i tornar-
lo a emplenar. Això és impor-
tantíssim en l’emprenedoria.
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Ara fa deu anys, va néixer, a Vilajuïga, l’empresa Visual13, una productora audiovisual amb una sòlida
experiència en la producció de vídeos corporatius, campanyes publicitàries i produccions per a la televisió.
Visual13 va ser impulsat per Vicenç Asensio i Marta Puigsegur i, ara, ha rebut el reconeixement en el marc de
la darrera edició dels Premis Emprenedors 
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Marc Testart
VILAJUÏGA

«Provoquem que es desperti l’interès 
de la gent per l’emprenedoria»

Vicenç Asensio GERENT DE VISUAL13

«Només ens 

conformem en ser 

feliços amb el que fem 

i defensant el territori»

«En l’emprenedoria, 

has d’anar buidant el calaix 

i tornar-lo a emplenar. 

No el pots tenir sempre ple»

«El premi Emprenedors

ens ajuda a ser una píndola

per poder veure que 

estem fent bé les coses»

«L’Espai Armengol és

l’obra social de l’empresa, que

permet impartir coneixement

gratuït a tothom»

Vicenç Asensio, després de rebre el premi Emprenedors. BORJA BALSERA


