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TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES
Ambulància   Aigua (Prodaisa) 972 20 20 78
Bombers   Electricitat  972 64 10 10
Mossos d'Esquadra  Megatró  972 59 43 25
CAT Salut Respon         061

URGÈNCIES CAP GÜELL  
de 20.00 a 08.00h de dilluns a divendres. Dissabtes i festius 24 hores 
972 21 07 08

Ajuntament    972 44 30 34 Butà Adrià (Llorà i el Pla)   972 20 29 00 
Assistents social    972 20 19 62 Gas Pirineu (St. Martí i Granollers)  972 70 37 61   
CAP Taialà    972 22 76 35 Despatx interparroquial (St. Gregori)  972 42 81 56
Consultori Sant Gregori   972 42 99 28 Mn. Enric Costa    629 22 00 29
Hospital Josep Trueta   972 94 02 00 Autocars La Hispano   972 24 50 12
Farmàcia St. Gregori   972 42 98 01 ITV Gironès     902 31 32 31
Escola CEIP Agustí Gifré   972 42 81 82 Xaloc Recaptació    902 10 39 52
Llar d'infants (St. Gregori)   972 42 84 34 Cita prèvia metge    902 11 14 44
Centre Can Font (Llorà)  972 44 32 03 Informació Generalitat   012

HORARIS DE LES OFICINES MUNICIPALS 
DILLUNS DE 16:00H A 18:00H
DIMARTS I  DIJOUS DE 9:30H A 14:00H

CAL CITA PRÈVIA . Per obtenir-la cal trucar, en horari d´o�cina, al telèfon 972443034 
o bé per la web www.smartillemena.cat 
NOTA: US OBLIGATORI DE MASCARETA I NETEJA DE MANS
A L´ENTRADA I SORTIDA DEL LOCAL

MISSES
 

   

  1R DIUMENGE DE MES: Santa Cecília de Les Serres, a les 9:00h
2N DIUMENGE DE MES: Sant Pere de Llorà, a les 10:00h
3R DIUMENGE DE MES: Sant Aniol de Finestres, a les 10:00h
4T DIUMENGE DE MES: Sant Martí de Llémena, a les 10:00h
5È DIUMENGE DE MES: Santa Maria de Granollers de Rocacorba, a les 10:00h
CADA DISSABTE: Sant Esteve, a les 16:00h
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Babooh! Disseny i Comunicació
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Sant Martí de Llémena
Amb la col·laboració de:



Sortim d´un estiu “estrany” i encarem una tardor sabent que no serà “normal” , la 
cruesa de la pandèmia seguirà present en les nostres vides...

Malgrat tot, hem de seguir, anar endavant, aprenent  de tot el que estem vivint, entenent que tot el que 
vam fer �ns l´inici d´aquest any no ho farem de la mateixa manera...

Actualment la única vacuna que disposem contra la Covid -19 és la mascareta, el rentat de mans i 
moure´ns en grups reduïts.

“Moure´ns en grups reduïts” és el que més ens costa ... Se´ns fa difícil a la feina, a l´escola , al transport 
públic, a la nostra vida social (ho hem vist aquest estiu amb els canvis fets a les  festes majors)... L´ésser 
humà necessita la comunitat per realitzar-se i socialitzar-se.

Per això és tan important que els nostres nens,nenes i adolescents puguin tornar a l´escola, a l´institut. 
Però tan pares, mares, mestres i comunitat educativa en general  necessiten/necessitem una certa 
seguretat malgrat la incertesa imperant. Aquesta incertesa s´ha de superar amb l´ajuda de les institucions 
que han de tenir clar un pla B per oferir-los/oferir-nos, per si en un algun moment es torça tot el previst.

Aquesta crisi sanitària es converteix cada cop més en uns crisi social i econòmica. Estem i estarem 
amatents , amb l´ajuda dels serveis socials, de la seva incidència al nostre Municipi. Per això s´ha adaptat 
una partida al pressupost per fer-la servir en el cas que alguna família ho hagués de menester. No volem 
que cap veí o veïna es quedi enrere...

Aquesta pandèmia (mes ben dit el con�nament) ha posat en valor les zones rurals. Molts municipis petits 
han vist incrementat el seu padró d´habitants. Al nostre municipi també hem tingut més empadronaments 
que en èpoques “normals”. 

Posar en valor les zones rurals , no és anar-hi a viure i esperar tenir les mateixes condicions que pobles 
mes grans o les capitals... Tenim el que tenim i oferim el que podem oferir... Això si , sense deixar mai de 
lluitar per oferir un serveis en condicions i adequats al poble i a la població que hi viu. Cal lluitar també 
per què les institucions entenguin que no ens poden posar al mateix sac que els “grossos”. I així ho fem 
en la nostra feina diària.

Per acabar , desitjar un bon inici de curs escolar a tothom  i recordar que hem de protegir-nos nosaltres i 
als altres amb responsabilitat i autoexigència .
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Incertesa...

M. Dolors Arnau
Alcaldessa de Sant Martí de Llémena
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JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
PLENS MUNICIPALSA

 

 

 

Resum de les actes de la Junta de Govern Local apro-
vades, celebrades durant el període de gener a juliol 
2020, que podeu consultar íntegrament en el web 
municipal.

A l’apartat de ‘Despatx o�cial’ s’ha donat compte de 
tots els escrits entrats al Registre General d’Entrades 
durant aquests mesos. Hi podem destacar els 
següents:

Recaptació
S’han registrat les noti�cacions de XALOC (organisme 
autònom de la Diputació de Girona) de les resolucions 
d’aprovació de liquidacions, baixes, exempcions i  
prescripcions de rebuts, així com resolucions de 
recursos de reposició presentats pels contribuents.

S’han registrat sol·licituds de boni�cacions i de domi-
ciliacions de deutes tributaris, i s’han presentat 
escriptures per a la liquidació de plusvàlues i actualit-
zació cadastral.

XALOC comunica les mesures que afectaran a la 
recaptació dels impostos i la modi�cació del calendari 
i ampliació del termini de pagament voluntari, a 
conseqüència de la Covid-19.

El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona comu-
nica la incoació d’un nou recurs contenciós adminis-
tratiu contra el Decret d’Alcaldia número 51/2019.

Localret comunica la licitació del contracte de serveis 
de telecomunicacions per els ajuntaments adherits al 
procés de contractació agregada de la demarcació de 
Girona.

El CILMA (Consell d’Iniciatives Locals pel Medi 
Ambient) ens informa sobre la seva nova constitució 
jurídica i ens tramet el nou reglament.

La Sub-direcció General de suport Judicial i Coordina-
ció tècnica ens informa del protocol d’actuació en la 
prestació de serveis essencials en matèria de Registre 
Civil als Jutjats de Pau, per causa de la Covid-19.

L’Agència Catalana de l’Aigua comunica les actuacions 
d’emergència que realitzarà per combatre la situació 
causada pel temporal Glòria i informa que l’actuació 
prevista en el municipi serà retirar el material de la llera 
�ns assolir l’estat anterior a la tempesta.

El servei de Xarxa viària de la Diputació de Girona, 
comunica el nou calendari per a la realització del tracta-
ment super�cial de reg asfàltic de la carretera 
GI-V-5315, a causa de la Covid-19.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya noti�ca 
l’acceptació de la renúncia al càrrec del Jutge de Pau 
titular, Sr. Josep Prat i Pons.

A l’apartat ‘Aprovació de factures’ s’ha donat compte 
de les factures presentades al Registre comptable de 
factures i que han rebut el vistiplau per ser abonades.
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Llicències d’obres
S’han atorgat les següents llicències d’obres:

26/2019 Per a reformes interiors i canvi d’ús del paller de 
Vilotxa de Granollers de Rocacorba.

45/2019 Per a nova connexió a la xarxa de clavegueram 
de la �nca del C/ Velers, 16 de Llorà.

46/2019 Per a la construcció d’un garatge i una piscina 
a Cal Fuster del Pla de Sant Joan.

48/2019 Per a reformes a La Batllia de Sant Martí de 
Llémena.

01/2020 Per actuacions de millora del servei de la línia 
elèctrica a l’Arbreda de Sant Martí de Llémena.

02/2020 Per a pintar façana habitatge del C/ Palomeres, 
11 de Llorà.

07/2020 Per a l’ampliació de l’habitatge existent al C/ 
Velers, 9 de LLorà.

09/2020 Per a la rehabilitació de diverses façanes a Can 
Roca de Llorà.

12/2020 Per a la construcció d’una piscina a Plaça de 
l’Església, 3 de Llorà.

13/2020 Per a la construcció d’una piscina a Cal Musich 
Nou del Pla de Sant Joan.

15/2020 Per a la construcció d’una piscina al C/ de 
l’Església, 37 de Llorà.

17/2020 Per a la construcció d’una piscina al C/ Collet 
de l’Escaleta, 16 de LLorà.

S’ha denegat la llicència d’obres 30/2019 en trac-
tar-se de sòl no urbanitzable i ateses les activitats 
que es pretenen realitzar i que no són pròpies de l’ús 
forestal.

Locals municipals
S’ha autoritzat l’ús de locals i/o material municipals en les 
següents dates i per les següents activitats:

Autoritzacions de pas de curses
S’ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses i 
marxes:

 

13 de gener Cau de la Vall Projecció “El Foraster”

22 de febrer Cau de la Vall Assemblea AAVV 
  Vall de Llémena

22 i 23 de febrer Local Social ‘Els Estudis’ Estada nocturna

7 de març Local Social ‘Els Estudis’ Dinar comunitari

25 i 26 d’abril Pavelló de Llorà Festa aniversari 
  ANUL·LAT

5 d’agost Pavelló de Llorà Festa aniversari 
  ANUL·LAT

14 de juny Local Social ‘Els Estudis’ Trobada Gent de 
  Les Serres ANUL·LAT

1 a 4 setembre Local Social ‘Els Estudis’ Acampada 
  ANUL·LAT

DATA LOCAL ACTIVITAT

1 de febrer IV Ral·li Platja d’Aro Històric 

16 de febrer Cursa BTT La Santa Vall

23 de febrer Marxa Napoleònica de la Llémena i 
 representació teatral

23 de febrer 33 Marxa popular Anar-hi Anant i la 9ena Trail

22 de març 3a ruta AVALL

29 de març Marxa cicloturista Amer – Sant Martí Sacalm

19 d’abril Cursa Llémena Cliffs

23 i 24 de maig Concentració 4x4 – Fornells 4x4

20 de setembre Prova ciclista Gravel Epic Girona

26 de setembre Scott Marathon BTT

10 d’octubre Girona Gran Fondo

DATA CURSA

BANYA BOCDe



Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem desta-
car els següents:

Assabentats de la comunicació prèvia d’habitatge 
d’ús turístic a Can Camps de Llorà.

S’acorda acceptar el pressupost de Terundar, s.l. 
per al manteniment de la instal·lació de geotèrmia de 
la Casa de la Vila, per 479,49 € (IVA inclòs) per a 
l’exercici 2020.

S’acorda sol·licitar subvenció per al tractament de la 
vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la llei 5/2003, de 22 d’abril, al DARP dins 
la convocatòria ARP/3506/2019.

S’acorda encomanar als Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Gironès la direcció tècnica i la coordi-
nació de seguretat i salut de les obres del projecte 
de Millora i Condicionament de l’Enllumenat Públic 
de Llorà – sector Molí.

S’acorda sol·licitar el servei de comptabilització de la 
recaptació a XALOC.

S’acorda l’adhesió al Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient (CILMA).

S’acorda la subscripció al conveni marc de col·labo-
ració entre l’ajuntament i el Consell Comarcal del 
Gironès en relació al Projecte supramunicipal de 
comptabilitat energètica i altres serveis de gestió 
energètica.

S’acorda encomanar als serveis tècnics municipals 
l’elaboració d’un projecte d’adequació de la passera 
(palanca del Pla de Sant Joan) o construcció d’una 
de nova que compleixi els requisits tècnics imposats 
per l’ACA.

S’acorda recolzar al col·lectiu de Guaites forestals 
davant la proposta de la Generalitat d’eliminar els 
punts de guaita.

S’acorda acceptar el pressupost presentat per Cons-
truccions Costa Burch, s.l. per a l’arranjament del rec 
del camí dels Termes per import de 2.185,00 €.

S’acorda renovar el compromís de l’ajuntament amb 
la iniciativa a nivell europeu Pacte dels Alcaldes pel 
clima i l’energia.

Assabentats de la baixa de l’activitat d’habitatge 
d’ús turístic de Can Sorna de Sant Martí de Llémena.

 

Els darrers Plens celebrats presentaven les següents 
ordres del dia:

Ple ordinari de 27/01/2020
• Aprovació acta anterior.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Aprovació del Compte General de 2018.
• Aprovació del Pla director d’abastament d’aigua 

potable de Sant Martí de Llémena.
• Aprovar la moció de rebuig a la resolució de la JEC 

respecte al M. H. President de la Generalitat Quim 
Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.

• Precs i preguntes.

Ple extraordinari de 18/05/2020
Modalitat telemàtica per la Covid-19:

• Donar compte dels informes trimestrals del quart 
trimestre de l’exercici 2019.

• Donar compte de l’informe de control intern de 
l’exercici 2019.

• Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2019.

• Donar compte al Ple de l’aprovació del Marc Pres-
supostari 2021-2023.

• Donar compte dels informes trimestrals del primer 
trimestre de l’exercici 2020.

• Aprovació de l’expedient de reconeixement extraju-
dicial de crèdits 02/2020.

• Aprovació de la modi�cació de crèdits 04/2020 per 
suplement.

Ple ordinari de 27/07/2020
Modalitat telemàtica per la Covid-19:

• Aprovació actes anteriors.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Donar compte dels informes trimestrals del 

2-T-2020.
• Donar compte de la sol·licitud de la subvenció de 

retribució de càrrecs electes 2020.
• Donar compte de l’informe de compliment del Pla 

econòmic �nancer del 2019.
• Donar compte de l’adhesió al nou CILMA.
• Proposta candidat a Jutge/Jutgessa de Pau Titular.
• Aprovació Festes Locals 2021.
• Moció AMI en defensa de l’espai públic.
• Moció ACM de su�ciència �nancera dels ens locals.
• Torn obert de paraula.

PLENS
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RELATS
I EXPERIÈNCIESR

 

 

El nostre Jutge de Pau es retira després de trenta anys al 
capdavant de la institució, òrgan unipersonal amb 
jurisdicció al terme municipal i amb competències 
limitades tant en l’àmbit civil com en el penal, així 
com en matèria de registre civil.

Josep Prat i Pons, durant els seus 30 anys com 
a Jutge de Pau, de manera totalment altruista, 
ha contribuït en in�nitat d’ocasions en la seva 
condició de mediador, a solucionar disputes, 
discrepàncies o malentesos entre veïns, fami-
liars o amics, i sempre des de la més absoluta 
discreció. 

Es tracta d’una tasca desconeguda, però 
important, necessària i voluntària. Segur que hi 
ha hagut moments agres i altres molt dolços en 
la realització de les tasques encomanades, però 
sempre ha actuat amb humilitat i honestedat.

Puntual a la seva cita, cada dimecres ha acudit a 
l’Ajuntament per fer el seguiment dels tràmits a realitzar i 
signar els exhorts o auxilis judicials o els certi�cats del 
registre civil que sol·liciten els veïns. Sempre hi ha temes a 
tractar.

A dia d’avui, després d’aquests trenta anys en el càrrec, podem dir amb satisfacció que ha estat en tot moment al 
servei de la justícia.

La �gura del Jutge de Pau ha estat, des de sempre, catalogada com un “home bo”, inherent al càrrec, i de ben segur 
que en Josep ho és, un bon home.

Josep Prat i Pons ha estat el Jutge de Pau de Sant Martí de Llémena des del 16 de desembre de 1989 �ns el 30 de 
juny de 2020.

Moltes gràcies per tants anys de servei i el que molt he après al seu costat!

MARIA ROCA

AGRAÏMENT A JOSEP PRAT I PONS PER 30 ANYS DE SERVEI COM A 
JUTGE DE PAU DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
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O
SENYALITZACIÓ DE LES GORGUES DEL PLA DE SANT JOAN:
Arran de les queixes de molts veïns i a l’incivisme d’algunes persones s’ha 
hagut de prohibir l’accés a la zona de les Gorgues del Pla de Sant Joan, 
conegut com el Gorg del Diable. 

Enguany ha estat un estiu atípic, marcat per les restriccions imposades per 
la pandèmia de la Covid-19 i on el turisme s’ha convertit amb un “turisme 
de proximitat”, quedant-se prop de casa i descobrint els racons i indrets 
que tenim, en aquest cas, dins al nostre municipi. A més, cal sumar-hi un 
estat immillorable dels nostres rius i rieres, amb uns cabals d’aigua com fa 
anys no s’havien vist. 

És per tot això que, durant tots els dies d’aquest estiu hi ha hagut una gran 
a�uència de persones en la riera de la Llémena, concentrant-se molts d’ells 
en les gorgues del Pla de Sant Joan i provocant la saturació de vehicles i 
persones en la zona, i on molts d’ells llavors acabaven aparcant enmig del 
camí, o bé, en els camps que hi ha en les proximitats. 

Així doncs, es va senyalitzar la zona amb cartells de prohibit banyar-se i de 
prohibit aparcar en tot el recorregut del camí ral que passa pel Pla de Sant 
Joan i per la zona de les gorgues. D’aquesta manera, quant es detectava 
algun comportament incívic es podia avisar el cos d’Agents Rurals o els 
Mossos d’esquadra per tal de sancionar aquestes persones.

REIXA AL CARRER 
DELS TERMES:
S´ha posat una reixa a la part alta 
del carrer per engolir l´aigua provi-
nent de la font de Mon cap el 
torrent de l´Estrader.
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NOVA IMATGE DE LLORÀ
L´esglèsia llueix diferent sense el lledoner ni el xiprer. El 
xiprer havia emmalaltit �ns a quedar sec totalment. S´ha 
tallat, no sense di�cultats, per evitar possibles ensurts. 
Les arrels del  lledoner han provocat la caiguda de pedres 
del mur, amb el perill de provocar una esllevissada més 
important.

OBRES I MILLORA DE CAMINS:
Arranjament i millora del camí de Can Ribas de Grano-
llers de Rocacorba (camí 41 de l’inventari de camins 
municipal) mitjançant l’aportació de subbase i repàs 
dels trencaigües.  

Millora de les baranes dels recs que creuen el Camí Ral, 
entre Can Jepanda i Can Llobet, mitjançant la instal·lació de 
noves baranes de fusta i reforçant els seus suports a terra.
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CONSORCI
DEL TER

En la situació actual, per la pandèmia Covid-19, per tal 
de participar en l’activitat era necessari la inscripció 
prèvia a través del correu electrònic activitats@con-
sorcidelter.cat o el mòbil 649.90.02.52. També es va 
enviar per mail a tots els participants el full de consen-
timent de participació en la mateixa que va ser signat 
per tothom.  Per participar a l’activitat era necessari 
l’ús de mascareta. 

El lloc de trobada va ser a les 17h al local “Les 
Bigues”, de Sant Gregori, a tocar del riu Llémena. 
Inicialment, la regidora Sílvia Brunet va donar la 
benvinguda. A continuació, Ponç Feliu, com a Con-
sorci del Ter va fer una explicació sobre l’organisme i 
del conveni amb Dipsalut, per promoure els hàbits 
saludables, emmarcant la vocació de les activitats. El 
taller estava organitzat pel Consorci del Ter en col·la-
boració amb els ajuntaments de la vall del Llémena 
(Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Esteve de Llémena i 
Sant Aniol de Finestres). 

Des de CreatiBio, Sergi Vila va fer una petita explica-
ció, amb una sessió introductòria, tot explicant el 
funcionament i l’objectiu de l’activitat. Posteriorment, 
Isabel Puig va fer referència als diferents tipus de 
material per editar vídeos, l’enfocament que cal donar 
a aquests fragments d’imatges de natura, els progra-
mes que es poden utilitzar per editar-los, la seva 
durada recomanada, com prendre les imatges i amb 
quins objectius, etc. Posteriorment es va procedir a 
l’inici de l’activitat a l’aire lliure, on el bon temps va 
acompanyar durant tota la tarda, �ns i tot amb excés 
de calor. Els participants es varen desplaçar �ns al riu 
Llémena, situat a poca distància del local i on s’obser-
vava una activitat biològica important; molts peixos 
(especialment bagres i barbs, amb molts alevins), 
insectes (sobretot papallones), �ors, orenetes i 
falciots, bernat pescaire, etc. Molts participants es 
varen descalçar i varen prendre imatges amb els peus 
en remull.

En aquests moments, els tècnics explicaven com calia 
prendre les imatges, com enfocar, agafar la llum, fer 

TALLER D’EDICIÓ DE VÍDEOS DE 
NATURA AMB MÒBIL
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recursos per obtenir millors imatges (aparells adapta-
bles als mòbils com “macros”, “teles”, “micros”, 
“steady cam”, etc.) i com fer recursos d’imatges a 
càmera lenta, a càmera ràpida, etc. Al cap d’una hora 
i mitja, es va tornar a la sala del local Les Bigues, on 
cadascú, fent servir els programes gratuïts d’edició 
que hi ha “on line”, va poder descobrir i conèixer les 
in�nites possibilitats que aquests programes faciliten, 
tot editant vídeos, entrelligant les imatges, afegint-hi 
música, etc.

Pel que fa a la �nalitat de les activitats en el marc del 
programa de Dipsalut, es va poder descobrir aquest 
interessant món nou, compaginant programes 
moderns i noves inquietuds de la ciutadania, amb la 
natura i el riu. 

A més, i sempre amb desinfecció del material, es va 
haver de compartir el material existent i fer torns per 
poder utilitzar-lo als propis mòbils de cadascú, poten-
ciant així valors individuals com la paciència i valors 

socials com el treball en equip, la generositat i el 
respecte. 

L’activitat en entorns naturals ajuda a resistir millor les 
tensions i l'estrès de la vida diària, i a aconseguir 
benestar psíquic, emocional i social. També es va 
potenciar el fet de seguir pautes o normes, a canalitzar 
les emocions negatives, a superar la timidesa i a frenar 
els impulsos excessius.

La valoració de l’activitat per part del públic assistent 
va ser molt positiva. Es va valorar sobretot el fet de ser 
una activitat diferent, desconeguda per la major part 
dels assistents i on es va combinar l’activitat tecnolò-
gica amb la descoberta de l’entorn per part de la totali-
tat dels assistents. Es varen potenciar els bene�cis 
relacionats amb la salut i el benestar socioemocional. 

Bona part dels assistents van manifestar el desig de 
venir a noves activitats saludables de descoberta de 
l’entorn.

BANYA BOCDe
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL

La pandèmia de la COVID-19 ens ha sacsejat i ha 
tingut, té i tindrà nombroses conseqüències per als  
sistemes de salut i educació i també efectes econò-
mics, sociològics i psicològics entre altres.

Estem obligats a fer una re�exió profunda  veient el que 
està succeint i investigar quines han sigut les possibles 
causes  per tal de modi�car les nostres actuacions en la 
mesura del possible. 

Costa esbrinar quina és aquella informació de la que 
ens podem re�ar. En tot cas hem de buscar les raons a 
nivell del conjunt del planeta. Sembla ser que el fet que 
els virus que viuen en el organismes animals passin a 
les persones té a veure amb els desequilibris ecològics 
per  la destrucció que fem dels seus hàbitats i, en la 
seva propagació hi tenen molt a veure les macro explo-
tacions ramaderes.

Dèlia Grace fa tres dècades que estudia les anomena-
des zoonosis, les malalties humanes d’origen animal. 
En l’estudi que han realitzat juntament amb Kate Jones 
queda palès que en els últims cent  anys ha augmentat 
la quantitat de noves malalties infeccioses. Alguns 

exemples de zoonosis són la malaltia de les vaques 
boges, la grip aviar, el VIH-SIDA, l’èbola, el SARS i ara el 
COVID-19. Altres infeccions com la ràbia o la pesta es 
van creuar amb animals fa segles. 

Grace i Jones posen de manifest que el 75% les malal-
ties infeccioses van tenir com a origen els animals 
salvatges si es consumeixen directament, tot i que  en la 
majoria dels casos van passar als humans fent servir 
com a “ponts” animals domèstics, especialment pollas-
tres i porcs.  D’altra banda, el canvi climàtic ajuda a 
escampar algunes infeccions per la proliferació de mos-
quits que s’esdevé amb l’augment de les pluges en 
algunes zones del planeta.

Thomas Guillespie, 
referint-se a la vida 
silvestre que habita 
en zones encara 
verges, a�rma que  “ 
els grans canvis en 
el paisatge estan 
provocant que els 
animals perdin els 
seus hàbitats, el que 
suposa que les 
espècies s’amunte-
guin i també que 
molts  dels que 

sobreviuen contactin més amb els humans i amb els 
animals domèstics”.  Això provoca un gran desequilibri.

La desforestació i l’expansió agrícola que té lloc en 
continents com Àfrica o Àsia son l’origen de moltes 
d’aquestes malalties, assegura Silvia Ribeiro. Els 
animals silvestres poden tenir un reservori de virus que 
en la seva pròpia espècie  no siguin patògens per ells 
mateixos  però, que  si es traslladen i troben un medi 
amb unes condicions òptimes,  poden produir muta-
cions i una explosió de rèpliques d’aquests virus 
causant malalties.

ALGUNES CAUSES 
DE LA PANDÈMIA

L’ecòleg Thomas Gillespie 
amb la primatóloga Jane Goodall. 
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Les macro granges, on viuen  animals apilonats i estres-
sats, són un d’aquests espais on els virus troben un  
camp adobat per desenvolupar-se.

Les importants empreses del sector agroalimentari que 
produeixen grans extensions de monocultius, així com 
les que produeixen farratge pels animals, tenen molts  
interessos en continuar amb aquestes mega-explota-
cions en la cria industrial d’animals i si poden, crear-ne 
més. 

En la actualitat, la Xina i 
Austràlia concentren el 
major nombre de 
macro granges del 
mon. La Xina ha tingut 
nombroses plagues 
infeccioses a les seves 
granges porcines  en 
els darrers anys on ha 
perdut una quantitat 
ingent de porcs. És, en 
aquests moments, un 

dels mercats on exportem des de Catalunya més 
derivats del porc. 

Per altra banda només a la Mudanjiang City Mega 
Farm, una macro granja situada al nord-oest de la Xina, 
viuen cent mil vaques, la carn i la llet de les quals va 
destinada al mercat rus. És cinquanta vegades més 
gran que la més gran de les granges europees.

L’any 2004, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) i l’Organit-
zació de las Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricul-
tura van assenyalar l’increment de la demanda de proteï-
na animal i la intensi�cació de la seva  producció industrial 
com a principals causes de l’aparició i propagació de 
noves malalties desconegudes transmeses per animals 
als éssers humans, és a dir, de les zoonosis.

Per sortir d’aquesta  situació i aconseguir intervenir en 
les causes és necessari que treballin junts  i a nivell 
internacional els responsables i experts en els diferents 
sectors afectats: la salut humana, el benestar animal, la 
nutrició, la sostenibilitat, la protecció del medi natural i 
la biodiversitat, etc.

Greenpeace també ha fet un manifest on proposa que 
per sortir d’aquesta situació necessitem un mon més 
sostenible i més just on es garanteixin les nostres fonts 
de riquesa principals: la salut, la feina i la natura.

No podem oblidar que a qui més afecta la pandèmia és 
a la població més vulnerable, però també a aquells que 
viuen en unes condicions d’habitatge molt precàries, a 

ciutats o barris on hi ha molta densitat de població, a 
comunitats  amb alt índex de malnutrició, migrants, 
etc.

I cadascun de nosaltres, què podem fer? Proposem 
cuidar exquisidament la nostra alimentació, consumir 
menys carn i recórrer sempre que sigui possible a uns 
productes conreats de manera ecològica, com s’havia 
fet tradicionalment. Nosaltres com a consumidors 
tenim la paella pel mànec.

Sortosament ja es noten canvis en els comerços d’ali-
mentació,  ja n’hi ha alguns que  ofereixen  productes 
ecològics i de proximitat. També l’actitud de la pobla-
ció ha fet un gir en els darrers temps i cada cop és més 
habitual que es torni a comprar als mercats dels pobles 
o ciutats buscant els productes de “casa”, de cultiu 
ecològic, les cistelles de productes dels nostres horts, 
i que es tingui en compte l’etiquetatge del que estem 
consumint. I no tan sols dels aliments. Això també es 
pot traslladar al vestit, moda i complements, i mica a 
mica als serveis rurals i urbans, entre altres.

Es responsabilitat de tots intentar evitar que es torni a 
produir una  pandèmia  encara més greu.

CONSULTES: 

Dèlia Grace , epidemiòloga i veterinària es professora del 
Instituto de Recursos Naturals de la Universitat de Greenwich 
en Londres, i membre de l’Institut Internacional de Investiga-
cions Pecuàries, ILRI, amb seu a  Kènia. 

Kate Jones, científica britànica en biodiversitat, directora de 
Ecologia i Biodiversitat de la Universitat UCL de Londres
Thomas Gillespie, ecòleg i professor del Departament de 
Ciències Ambientals de la Universitat d’Emory.

Silvia Ribeiro, investigadora nascuda a Uruguay que viu a 
Mèxic, consultora del Consell Econòmic i Social de Nacions 
Unides.

Diario.es. Ángel Luís Lara, 29 de marzo de 2020

Greenpeace: es.greenpeace.org

BANYA BOCDe
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANAC

 

 

Què dir del ioga que ja no 
s’hagi dit? Per a mi és i -va 
ser al començament- un 
camí per treballar el cos i 
els sentits, entrenar la 
ment, millorar l’intel·lecte, i 
molt especialment em va 
millorar la vida, em va 
donar una volta de 180º. 
Era el que estava buscant 
des de feia molt temps.

Moltes persones pensen 
que és només una discipli-
na física o gimnàstica que 
ara està molt de moda, 
però el ioga és quelcom 
més que físic: és celular, 
mental, intel-lectual i espiri-
tual, ens afecta a les perso-
nes en tot el nostre Ser. 
Ioga signi�ca unió, uneix el 
cos amb la ment i la ment 
amb l’ànima.

Hi han molts tipus de ioga, però com em va dir un mestre de Nepal de ioga només n’hi ha Un. Ioga és que estiguis 
sentint aquesta unió en el present al moment de l’aquí i l’ara, i puguis deixar tots els mals aparcats, les angoixes 
de la vida, i puguis connectar amb tu i amb el teu interior.

Quin ioga és el millor? Doncs el que tu connectis, et faci sentir bé i diguis: “això es el que jo estava buscant”.

Jo vaig fer primer la formació de Hatha Ioga i després va arribar -sense cercar-lo- el Kundalini Ioga. Vaig fer la 
formació a prop d’aquí a les terres gironines, i per a més curiositat a la Vall de la Llémena. Ja em cridaven aquestes 
terres i poder venir-hi a viure i poder reconnectar-me amb la natura ha estat el millor regal de tots aquests anys.

SÍLVIA ~ SARANPAL KAUR
Sant Martí de Llémena “Can Llover”

QUÈ DIR DEL IOGA 
QUE NO 
S´HAGI DIT JA?



 

 

Les oliveres són plantes molt 
belles i tan estimades que no 
passen desapercebudes a 
ningú. Són uns arbres originals: 
relativament baixes, poden tenir 
les soques gruixudes i bonye-
gudes, revelant el pas de molts 
anys.

Són riques en producció d’oli-
ves i ens regalen l’oli, el tresor 
de la nostra gastronomia.  Qui 
no coneix els grans olivars de 
Tarragona i Lleida, i del nostre 
Empordà?  S’agrupen en cente-
nars i centenars d’exemplars, 
en grans extensions de terreny, 
que es poden anomenar també 
olivets o oliverars.

Els agricultors en recullen les 
olives, tant per fer-ne conserves 
com per extreure’n l’oli. L’oli 
d’oliva és el millor de tots els 
que es produeixen, tant pel gust 
com per les seves qualitats 
nutritives. La nostra cuina medi-
terrània l’ha heretat dels nostres 
avantpassats grecs i romans, i li 
espera també un gran futur. Qui 
no coneix i no consumeix l’oli 
d’oliva, avui?

Les oliveres són tan boniques 
que s’utilitzen també per a 
embellir urbanitzacions, places i 
jardins, llocs senyorials, espais 
d’oci, i zones d’esbarjo dels 
grans hotels. Tant és així, que 
en molts llocs, els propietaris 
han optar per substituir els 
tradicionals pins per les formo-
ses oliveres.

Doncs sí, les oliveres són reco-
negudes per tothom com els 
arbres que ens donen un fruit 
excepcional des de fa segles, i 
que a més tenen un aspecte 
bellíssim i decoratiu.

Estimem-les i protegim-les!

JOAN CASADEVALL PUIG

LES OLIVERES
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S
AMICS DE 

SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

MASOS DE LES SERRES

Aquest any estem tots ben destarotats, vàrem 
començar de sentir campanades de que venia el 
llop (el ditxós virus) a poc d’iniciat l’any nou.

No en férem gaire cas, en aquell moment ho 
vèiem com una cosa llunyana, tant, que passava 
a l’altre part de món, que en cap moment pensà-
vem que en podíem estar afectats.

Però aquella malura va anar acostant-se i per 
carnaval les noticies que ens arribaven d’Itàlia 
eren força alarmants per la quantitat de gent 
que emmalaltia i moria. Aquí al nostre país 
tothom estava a l’expectativa, però encara 
sense patir-ne les conseqüències i amb l’espe-
rança que no ens arribés.
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Fet aquest preàmbul, centrem-nos en el que ens ha succeït a nosaltres l’Associació d’Amics de Sta. Cecília, una 
minúscula fracció d’aquest país. A mitjans de març, el govern de Madrid decretà l’estat d’alarma que ens con�nava 
a tots a no moure’ns del domicili habitual. Això va comportar que durant un parell de mesos Abril i Maig d’enguany a 
Les Serres els primers diumenges del mes no va celebrar-se la missa ni va haver-hi la tradicional confraternització 
posterior a l’o�ci on els assistents que ho volen esmorzen i fan petar la xerrada.

Una altra conseqüència ha estat, què un cop alçades les mesures mes restrictives, han restat una sèrie de normes 
que en bene�ci d’aturar la malaltia, perjudiquen la convivència a la que tothom estava avesat i en aquest cas a la 
nostra associació ens ha privat de poder celebrar la Trobada Anual de la Gent de Les Serres.

Com sia que al moment d’escriure aquestes ratlles, tornem a ésser immersos en quantitat de rebrots de la malaltia 
aquí i allà, és de creure que tampoc podrà tenir lloc l’Aplec de Les Serres el proper mes novembre amb les caracterís-
tiques habituals de sempre, i si ho podem fer, ens haurem d’adaptar a la normativa del moment.

És una pena haver de fer aquestes memòries, però és la realitat que ara tenim i tampoc no convé de dissimular ni dir 
que no passa res. Con�em i tinguem esperança de poder tornar l’any proper 2021 de reprendre les activitats i deixar 
en l’oblit aquest desgraciat 2020.

Pensem que les pestes, malures i pandèmies son cícliques i que periòdicament han turmentat la humanitat. Totes 
afortunadament han estat superades i dintre d’un temps ni ens en recordarem.

AMICS DE SANTA CECÍLIA DE LES SERRES



ACTIVITATS I
FESTESA
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El passat 15 d’agost es va fer la missa de Santa Maria a 
l’església de Granollers de Rocacorba, que enguany, va estar 
marcada per les restriccions de la Covid-19 i, per tant, no es 
va realitzar cap acte de festa major.

Apro�tant que els veïns i veïnes de Granollers van assistir a la 
missa, des de la comissió de festes Amics de Granollers de 
Rocacorba es va fer entrega d’una mascareta de roba a tots 
els assistents, i a més, també s’ha fet entrega posteriorment 
d’un exemplar a tots els veïns de Granollers.

Esperem que per al proper 2021 ens puguem trobar de nou a 
les festes majors!

AMICS DE GRANOLLERS DE ROCACORBA

FESTA MAJOR GRANOLLERS DE ROCACORBA

 

 El passat 8 de març ,els Amics de la Cultura van 
assistir a Peralada a l´assemblea de pessebres vivents. 
L´any passat, a Linyola, el Pessebre Vivent de Sant 
Martí va passar a formar part d´aquesta associació 
pessebrista. A part de l´Assemblea , els pessebristes 
van gaudir d´una passejada per Peralada i un dinar 
compartint experiències amb membres d´altres pesse-
bres vivents de Catalunya.

ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA I 
DE LA FEDERACIÓ DE PESSEBRES 
VIVENTS DE CATALUNYA



REORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT I NOUS HORARIS

Des de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena els 
volem informar respecte a la reorganització del funcio-
nament i dels nous horaris i normes d’utilització de la 
deixalleria de LLorà.

També és una demanda de col·laboració i ajuda a tots els 
veïns del municipi per tal de millorar la gestió d’aquesta 
instal·lació.

El motiu d’aquests canvis han estat els repetits usos 
indeguts d’aquesta instal·lació que han comportat uns 
costos econòmics i mediambientals que l’Ajuntament de 
Sant Martí no pot assumir.

En concret no es trien correctament els residus i s’ha 
detectat que hi ha Industrials i persones  que aboquen 
residus il·legalment i amb grans quantitats a la deixalleria.

La deixalleria només és per a us exclusiu dels veïns del 
municipi.

A partir del mes d’Octubre i per accedir a la deixalleria 
s’haurà de presentar sempre la targeta per identi�-
car-se com un veí del municipi. Aquesta targeta és 
personal i intransferible. No es pot deixar a terceres 
persones ni a entitats.

En cap cas s’autoritzarà l’abocament de grans quantitats 
de residus a la deixalleria per part de cap industrial. 

La deixalleria estarà oberta els dimarts i dijous de 
10.00 a 13.00, i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores. 
Mentre la deixalleria estigui oberta hi haurà una 
persona que farà un registre i control dels residus 
que es portin. Aquesta persona també ajudarà als 
veïns per disposar el residus als contenidors correc-
tes. La resta de dies la instal·lació estarà totalment 
tancada seguint les recomanacions del Consell 
Comarcal del Gironès.

Quan la deixalleria no estigui operativa es tancarà l’accés 
a la mateixa i no es podrà deixar cap residu a la porta o 
als voltants de la mateixa.

Als contenidors municipals que estan distribuïts pel 
municipi només s’hi poden deixar els quatre tipus de 
residus acceptats. Paper, envasos de plàstic, vidre i 
escombraries domèstiques. Els residus s’han de dipo-
sitar a dins dels contenidors.

Per gestionar els residus orgànics domèstics que es 
generen a cada casa una bona opció és posar un com-
postador al jardí (cal demanar-lo a l´Ajuntament). A més 
de reduïr els residus anirem fent adob per posar a l’hort o 
a les nostres plantes. 

Tot l’entorn de la deixalleria estarà videovigilat les 24 
hores del dia per detectar i denunciar mals usos de la 
mateixa.

A partir del mes d’Octubre anirem concretant les noves 
normes d’utilització de la deixalleria.

Des de l’Ajuntament us agrairem la vostra col·laboració 
per tal de millorar els usos d’aquesta instal·lació.

D DEIXALLERIA
DE LLORÀ
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LA RECEPTA
Melmelada

de figuesR
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PREPARACIÓ

Rentem les �gues molt bé amb aigua abundant, els tallem el coll i les partim en quatre 
trossos.

Les posem en una olla i hi afegim el sucre (proporcional al pes de �ga), el suc de llimona i la 
branca de canyella (un trosset). Deixem macerar una estona, unes dues hores si pot ser, i 
coem a foc baix, remenem de tant en tant. Al cap de mitja hora, traiem la branca de canyella i 
triturem, més o menys segons ens agradi de textura. Deixarem coure uns 30-40 minuts més, 
remenant constantment perquè ara si que se’ns pot enganxar i agafar mal gust. Fem la prova 
de deixar-ne refredar una mica en un plat i mirar si ja la tenim al punt.

Prèviament haurem fet bullir els pots i els tindrem nets i escorreguts.

Els omplim amb la melmelada en calent, tapem bé i els posem, drets, en una olla amb aigua 
bullint, que l’aigua els cobreixi, durant uns 10 minuts.

Deixem refredar i guardem en lloc sec i fresc.

INGREDIENTS

· 1 kg de �gues

· 400 g de sucre

· Suc d’una llimona

· Un trosset de branca de canyella

1
2

3
45



AJUDES PER AFRONTAR SITUACIONS D´EMERGÈNCIAARREL DE LA COVID

Amb l´ajuda dels Serveis Jurídics i Económics de l´Ajuntament, s´ha adequat una partida que té com a finalitat ajudar 
a les famílies del poble a superar la situació econòmica, sanitària i social ocasionada per la pandèmia que estem vivint. 

ESTEM MOLT CONSCIENCIATS I TENIM MOLT PRESENT QUE ENS TROBEM EN UNA SITUACIÓ INÈDITA I S’HA D’AJUDAR EL 
MÀXIM QUE ES PUGUI A TOTES LES PERSONES QUE NECESSITEN QUALSEVOL TIPUS D’AJUDA. 

La creació de la partida servirà per fer front tant a les despeses de manteniment, neteja i correcta desinfecció dels 
locals municipals, com l’adquisició de material de protecció del personal de l’Ajuntament, com en l’atorgament d’aju-
des socials als habitants que així ho sol·licitin.

En relació a dites ajudes, s´estudiarà cada cas particular amb l´ajuda dels serveis socials  per valorar les necessitats de 
cada demandant.

S´ajudarà individualment a aquells que ho necessiten per fer front a cada problema per separat i seguint les 
instruccions dels Serveis Socials o de l’organisme que ho requereixi.

➡ Si  algú requereix ajuda o informació cal que es posi en contacte amb 
l´Ajuntament o amb els Serveis Socials.

No es donaran ajuts aleatòriament sinó que aquests recursos s’han de destinar a ajudar als habitants 
que ho necessiten, com s´ha fet des de l ínici de la pandemia (portant ordinadors , equips de conexió 

a internet... a requeriment dels centres educatius...)

I INFORMACIONS
D´INTERÉS

Sant Martí de Llémena
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LLORÀ , 20 DE SETEMBRE

#SANTMARTÍDELLÉMENAAMBLACULTURA
#UNANYDIFERENTUNAFESTADIFERENT

2/4 d´11 h.
Repic de campanes

A  les 11 h.
O�ci solemne amb l´acompanyament de la 
Principal de la Bisbal.

Tot seguit, un toc d´humor, amb la “iaia Conxita”
No us ho podeu perdre!!!!

A les 12 h.
Ballada de sardanes, amb la mateixa cobla

NOTES: 

1.- Ús obligatori de mascareta en tots els actes.

2.- En la ballada, rentat de mans a l´inici i �nal de cada 
sardana.

3.- Seguiu les instruccions dels organitzadors per fer de 
manera correcte el distanciament social.

4.- Acte organitzat entre la Comissió i l´Ajuntament, amb el 
suport de la Diputació de Girona.

5.- Aquest acte es pot veure modi�cat o anul.lat en funció 
de  les recomanacions sanitàries del moment.

ACTES EN
SUBSTITUCIÓ DE
LA FESTA MAJORF



Si vols participar a Banya de Boc
ens pots fer arribar els teus escrits i/o fotos a:

banyadeboc@gmail.com

VOLS ESTAR INFORMAT SOBRE L'AJUNTAMENT?
A la pàgina web trobaràs penjades les actes de les Juntes de Govern 

Local i dels Plens.També trobaràs penjades les revistes que s'han 
anat publicant, així com altres informacions d'interès. 

www.smartillemena.cat

Vols que l´Ajuntament t´avisi per Whatsapp de totes les coses 
importants que passen al municipi, així com si mai hi ha una 

emergència , una incidència o una comunicació urgent?

1.- AFEGEIX L´AJUNTAMENT COM A CONTACTE 
Desa  a la teva llista de contactes el servei de noti�cacions de l´Ajuntament

Telèfon 660 85 14 79

2.- ENVIA´NS UN WHATSAPP AMB LA PARAULA ALTA+NOM I COGNOMS

3.- ET CONFIRMAREM QUE L´ALTA JA S´HA REALITZAT

4.- DES D´ARA JA REBRÀS NOTIFICACIONS

*El servei de noti�cacions Whatsapp és un canal de comunicació unidireccional. 
El teu número de telèfon l’utilitzarà l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 

(Responsable del tractament) per enviar informació del municipi.   
*Per donar-te de baixa del servei , envia un Whatsapp o SMS amb 

la paraula BAIXA +NOM I COGNOMS.
* Pots contactar amb l’Ajuntament o exercir els drets en matèria de 

protecció de dades adreçant un escrit a l’Ajuntament per qualsevol mitjà. 
Més informació sobre protecció de dades a www.smartillemena.cat.  

*Per contactar amb l´Ajuntament cal que utilitzeu els mitjans convencionals.

SERVEI DE NOTIFICACIONS WHATSAPP
DE L´AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE L LÉMENA

NORMES DE PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES
Banya de Boc agraeix les cartes i articles dels seus lectors. 

Aquests hauran d'anar signats amb nom i cognoms, encara que 
si es desitja, es publicaran amb pseudònim. L'únic responsable 

del seu contingut ésl'autor. Queda prohibida la reproducció total 
i parcial de la revista sense l'autorització de l'Ajuntament deSant 

Martí de Llémena o dels autors.



Des d’aquestes pàgines, tots els que 
treballem perquè sigui possible que cada 
quatre mesos tingueu a les vostres mans 

aquesta revista, volem agraïr la bona 
acollida que li heu dispensat i, molt 

especialment, les col·laboracions que 
anem rebent.


