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TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES

  Aigua
(Prodaisa) 972 20 20 78  

 
Megatró-Wi�boo  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 
Treballadors/es socials  972 42 99 28 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

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

EDITA
Ajuntament de Sant Martí de Llémena

CONSELL DE REDACCIÓ
M. Dolors Arnau, Marc Costa, Paqui Martín,
Mari Romero, Carmen Mañas

Tel. 972 44 30 34 · Fax 972 44 31 55
ajuntament@smartillemena.cat
www.smartillemena.cat

DISSENY i MAQUETACIÓ
Babooh! Disseny i Comunicació

FOTO PORTADA
Tram de la riera de llémena

IMPRIMEIX
Grà�ques Garrotxa

Dip. Leg. GI-1651-2003

Sant Martí de Llémena
Amb la col·laboració de:



Arribem al setembre i amb ell la tardor, però de moment només patim calor, 
xafogor i molta sequera. Per tant, cap símptoma que ens ho anunciï.

Aquest mes és també el de la tornada a l’escola dels nostres infants i joves que 
enguany ho han fet una mica més aviat del que estàvem tots acostumats.

Pel que fa al nostre Municipi la tornada a l’escola Agustí Gifre i a l’institut Vall de Llémena, ha estat dins 
els paràmetres de la normalitat.

Bon curs a tots!

Aquest estiu ha estat massa rigorós, amb calor extrema i sequera contundent! Si mireu els boscos del 
nostre entorn s’han tornat de color marró (com si hagués passat una llengua de foc), si passegeu pel 
Camí Ral i arribeu al passallís de Sant Martí només veureu pedres (en Magí, que ja té uns quants anys, 
ens ha comentat que no s’havia vist mai tant de temps sec), si feu una excursió a una de les moltes 
fonts que tenim al Municipi, veureu que, o bé s’han assecat o ragen molt menys...

Tots hem de ser molt conscients del que pot comportar la manca de pluja. De moment, obrim l’aixeta i 
ens raja aigua, però si no mesurem bé el seu ús, podem arribar a tenir seriosos problemes.

L’estiu convida a fer més activitats a l’aire lliure, sobretot als vespres. A vegades no som prou 
conscients que al voltant nostre hi ha més gent i que, el volum de les nostres converses, de la 
música o dels vehicles al circular, poden molestar molt. L’empatia amb els altres és fonamental 
per gaudir d’un bon veïnatge.

Al llarg de l’últim trimestre de l’any es concentraran tot un seguit d’actes (festes majors, aplecs, 
activitats nadalenques)  als quals us animo a participar i apro�to per agrair als organitzadors la 
feina i l’esforç que fan.
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JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
PLENS MUNICIPALSA

 

 

 

Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprova-
des, celebrades durant el segon trimestre de 2022, 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 aquest període. Es pot consultar el detall a l’acta 
de la sessió, i en destaquem:

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  pres-
cripcions de rebuts, així com resolucions de recursos de 
reposició presentats pels contribuents.

- S’han registrat sol·licituds de boni�cacions i de domici-
liacions de deutes tributaris, i s’han presentat escriptures 
per a la liquidació de plusvàlues i actualització cadastral.

• El Consell Comarcal del Gironès envia el balanç 
econòmic del servei de recollida selectiva del 2021.

• Els serveis jurídics de la Diputació de Girona envien, 
un cop declarada la seva fermesa, còpia del decret 
número 3/2022, de data 8 de febrer de 2022, dictat 
per la lletrada de l’administració de justícia del Jutjat 
contenciós administratiu 1 de Girona, disposant tenir 
per desistida la part recurrent del recurs ordinari número 
344/2019, interposat per Margarita Adroher Durban i 
Qparc 2014,SL contra el nostre Ajuntament.

• Els serveis jurídics de la Diputació de Girona envien, 
un cop declarada la seva fermesa, còpia de la sentència 
número 61/2022, de 21 de febrer de 2022, dictada per la 
magistrada jutgessa del Jutjat contenciós administratiu 
3 de Girona, que desetima el recurs ordinari número 
351/2019, interposat per Margarita Adroher Durban i 
Qparc 2014,SL contra el nostre Ajuntament.

• El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona 
comunica per interlocutòria núm. 26/2022 de 3 de maig, 
la declaració d’acabament del procediment 89/2017 per 
execució de sentència.

• Presentació del Pla de desplegament de xarxa FTTH 
de comunicacions mitjançant �bra òptica al municipi per 
part de Gurbtec Telecom, s.l.

• El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural comunica la posada en marxa d’una nova 
aplicació del Registre General d’Animals de Companyia 
ANICOM.

• Resolució JUS/1846/2022, de 13 de juny, per la qual 
es reordenen les agrupacions de secretaries dels jutjats 
de pau de l’àmbit territorial del Gironès.

Llicències d’obres
S’han atorgat les següents llicències d’obres:

- 30/2021 comunicació nova línia subministrament de baixa 
tensió a l’habitatge del V. de Boratuna, P. 142 de Llorà.

- 47/2021 per canvi portal entrada a Can Fona de 
Granollers de Rocacorba.

- 05/2022 per a la instal·lació d’un portal d’accés i 
construcció d’un cobert agrícola a Can Sala.

- 15/2021 per a la construcció d’habitatge unifamiliar 
aïllat al C/ Collet de l’Escaleta, 10 de Llorà.

- 18/2022 per a la reforma interior de la pallissa de Can 
Solà al Pla de Sant Joan.

- 19/2022 per a reformes i reforç estructural al C/ del 
Padró, 6 de Llorà.

- 21/2022 per a la construcció d’habitatge unifamiliar 
aïllat al C/ Collet de l’Escaleta, 2 de Llorà.
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- 23/2022 per a la substitució de la línia aèria de baixa 
tensió al mas Ribes de Llorà.

- 27/2022 per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
al C/ Fontanella, 4 de Llorà.

- 28/2022 per a la consolidació estructural dels masos 
de Pere Puig de Les Serres.

- 32/2022 per a la consolidació estructural de la coberta 
de Can Mainegre al Pla de Sant Joan.

- 34/2022 per a la rehabilitació de la coberta del mas 
l’Arbreda.

- 36/2022 comunicació instal·lació fotovoltaica d’auto-
consum a coberta al Mas Estrader de Llorà.

- 37/2022 per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a La Ginestera de Granollers de Rocacorba.

- 38/2022 Comunicació per cobrir murs de pedra 
exteriors amb teules a Can Vila de Sant Martí de 
Llémena.

- 40/2022 Comunicació de reforma de cuina i bany al 
Passatge dels Termes, 4 de Llorà.

- 41/2022 Comunicació per pintar les façanes de Can 
Viceç de Llorà.

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 la següent marxa:

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar 
els següents:

- S’ha demanat la instal·lació d’un nou contenidor de 
rebuig per l’àrea de l’aparcament de Llorà davant la 
problemàtica quasi diària d’amuntegament de deixalles 
mal dipositades.

- S’ha demanat subvenció a la Diputació de Girona dins 
del programa ‘Del Pla a l’Acció 2022-2023’ per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la 
Casa de la Vila.

- S’ha aprovat prèviament el projecte d’actuació 
especí�ca en sòl no urbanitzable per a la instal·lació 
solar fotovoltaica d’autoconsum a Cal Carreter de Sant 
Martí de Llémena.

Ordres del dia:

Ple ordinari de 25 d’abril de 2022  
• Aprovació acta de Ple ordinari de 25/10/2021.
• Aprovació acta de Ple ordinari de 31/01/2022.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Proposta d’acord al Ple d’aprovació inicial del nou 
projecte modi�cat d’Adequació del Pavelló de Llorà.
• Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2021.
• Donar compte de l’aprovació dels Plans Pressuposta-
ris 2023-2025.
• Donar compte de l’aprovació de la modi�cació de 
crèdit MC IR01/2022 per incorporació de romanents.
• Donar compte dels informes trimestrals del primer 
trimestre de 2022.
• Aprovació inicial de la modi�cació de crèdit MC 
02/2022.
• Proposta d’acord per la boni�cació de l’IBI per 
plaques solars.
• Torn obert de paraula.

Ple extraordinari de 20 de juny de 2022  
• Aprovació inicial de la modi�cació de crèdit MC 
03/2022.
• Proposta d’acord de delegació de competència en 
matèria de contractació en relació a la Memòria tècnica 
de Millores a l’Ordenació Ambiental de la Il·luminació 
exterior del conjunt de l’enllumenat públic.
• Aprovació inicial de la Modi�cació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Martí de 
Llémena que afecta a la �nca de Cal Truc al casc antic 
de Llorà.
• Aprovació de les festes locals per l’any 2023.

 

4 de juny de 2022 Material Particular
  (taules i cadires)

24 d’abril de 2022 Cau de la Vall Reunió grup
  municipal ILL

30 d’abril de 2022 Local Social Xerrada ILL
 ‘Els Estudis’

14 de maig de 2022 Pavelló de Llorà Particular
Juny i Juliol de 2022  Local Social Curs aquarel·la 
(dimarts) ‘Els Estudis’ (no executat)

6 a 8 de juliol de 2022 Local Social ‘Els Estudis’ 
Casal AJEC de Celrà

DATA LOCAL ACTIVITAT

22 d’octubre 2022 Marxa Cicloteams

 DATA CURSA 

BANYA BOCDe

PLENS
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Millora del pont de Sant Medir, 
entre el Pla de Sant Joan i Llorà, al 
camí Ral. S’han substituït les 
fustes deteriorades per unes de 
noves, i s’ha reforçat la seguretat 
del pont instal·lant una xarxa 
metàl·lica a ambdós laterals.

INVERSIONS EN SEGURETAT

Instal·lació de 3 nous taulells d’anuncis ubicats, un a la zona de bústies de 
Granollers de Rocacorba, un segon al costat de la zona de bústies de la 
urbanització de Vall de Llémena i el tercer davant l’aparcament de Sant Martí.

INSTAL·LACIÓ DE TAULERS D’ANUNCIS 

OBRES I
MILLORES



Adequació i enjardinament del parc de l’església de Llorà millorant la conducció de les escorrenties d’aigua i 
reper�lant els marges per poder-los enjardinar.

PARC DE L’ESGLÉSIA DE LLORÀ

Reparació de l’esllavissada de terres 
que impossibilitava el pas pel camí de 
Sant Nazari, on s’hi ha fet una escullera 
de pedra des de la base del camí per 
tal d’aguantar les terres superiors i 
poder-ho adequar per el seu us. El cost 
de l´obra ha estat de 35.996,90€, 
subvencionat al 50% entre l’Estat i la 
Generalitat per danys en 
infraestructures municipals ocasionats 
pel temporal Glòria.

REPARACIONS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

BDB|7
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Aquesta iniciativa va sorgir d’un grup de persones de la 
Vall dedicades a la dansa, el ioga, la música i el so, les 
teràpies complementàries, l’educació, el medi ambient, 
i per artesans i professionals d’altres disciplines amb la 
intenció de recollir i mostrar tot allò que es pot trobar a 
la Vall a nivell cultural, de benestar i creixement de la 
persona i de productes artesans i relacionats amb la 
natura i el camp. L’Associació La Llémena Espai 
Natural (LEN) va acollir la proposta, integrant en el seu 
si els components de la iniciativa i aquesta va 
començar a prendre forma, programant-se inicialment 
pel 19 de març i havent-se de posposar per raons 
meteorològiques al 22 de maig.

La �ra va tenir lloc als Estudis de Sant Martí de 
Llémena, espai cedit per l’Ajuntament de Sant Martí, i 
es va estructurar en tres àmbits: tallers, exposicions i 
restauració.

Els tallers es van dur a terme dins dels estudis o bé en 
l’espai habilitat al pati exterior, també a l’espai a prop 
del riu. Es van poder practicar diverses activitats, amb 
una participació en cada una d’entre 15 i 40 assistents.

Al voltant del pati es va muntar l’espai on varem 
comptar amb la important col·laboració d’alguns 
paradistes de la Vall que oferien els seus productes 
alimentaris i artesans, així com de llavors i planter per 
l’hort.

A l’espai de restauració, a càrrec de Can Reixach, es va 
distribuir un bon nombre de taules i cadires sota el gran 
tendal que es va haver d’improvisar per fer front al fort 
sol i la calor que va fer aquell dia. Dins d’aquest espai 
es va instal·lar un escenari en el que hi va actuar el grup 
Benisfri Pop-Rock 90 que va amenitzar la �ra entre la 
una i les tres de la tarda amb un excel·lent repertori.

La Jornada va concloure amb el microespectacle “La 
Nada”, que amb tocs re�exius i bon humor va ser la 
cirereta de la jornada.

La Llémena Espai Natural va disposar un espai 
informatiu per donar a conèixer les seves activitats i per 
recaptar aportacions voluntàries que contribuïssin a 
cobrir les despeses de l’organització de la �ra.

Al llarg del dia, una concorreguda assistència va poder 
gaudir de les diferents propostes, tot i la forta calor que 
va fer, ja fos participant activament en els tallers, triant i 
remenant per la variada oferta dels estands o gaudint 
dels espais coberts servits per Can Reixach. Tot en un 
ambient distès que va contribuir també al retrobament 
de les gents de la Vall de Llémena i a comptar amb 
assistents de fora de la Vall.

Tot i que la valoració que fem d’aquesta primera �ra és 
molt positiva, ens hagués agradat comptar amb més 
representació de les diferents activitats econòmiques i 
d’associacions que actuen al territori. La nostra idea és 
ampliar la mostra per tal que representi el més 
àmpliament possible el que fem els que vivim en 
aquestes contrades.

FESTLLÉMENA
1a Fira de la Cultura, el Benestar i 
els productes de la Vall de Llémena

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANAC

En els últims anys hem vist augmentar el nombre de 
ciclistes a les nostres carreteres, la C-531 i C-532 d’una 
manera destacable.

No puc estar més d’acord quan es parla de la bicicleta 
que té tot el dret a circular per les vies públiques i a 
més sent un vehicle feble ha de tenir prioritat i protec-
ció. També he de reconèixer les seves qualitats d’ús, 
respectuoses amb el medi ambient, és silenciosa, no 
emet gasos...

Seria idíl·lic que tots poguéssim fer els nostres 
desplaçaments amb bici, però també tots sabem que 
això no és possible per la majoria de la població dels 
nostres pobles, entre d’altres raons  per qüestió de 
temps i de perillositat a la carretera.

De manera que, m’aventuro a dir que potser només un 
1 o 2% de les bicicletes que circulen per la carretera ho 
fan purament com a vehicle de desplaçament. Em 
sembla que la resta de les bicicletes que trobem són 
utilitzades com a una eina per a fer exercici o bé com a 
entrenament esportiu.

Tot lícit, res a dir sinò fos que els veïns i veïnes que no 
tenim cap més opció que agafar el cotxe, sovint a diari 
per anar i tornar a casa de la feina o del metge... hem 
de compartir la carretera amb un gran nombre de 
ciclistes amb el risc que això comporta. També, natu-
ralment, amb furgonetes de serveis o repartiment, i amb 
els camions, la majoria de grans dimensions.

Passa a la pàgina següent 

Els ciclistes a la carretera
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Carme Mañas

Recullo alguns punts de la normativa:

• Com a norma general els ciclistes han de circular pel 
voral.
Les nostres carreteres no tenen voral.

• Els ciclistes poden circular en parelles quan hi hagi 
visibilitat  i sense formar aglomeracions.
Molt sovint trobem que aquesta norma no es compleix.

• En els avançaments, els vehicles de 4 rodes han de 
deixar 1,5 metres de distància com a mínim.
Si circulen en parelles no hi ha espai per poder deixar 
aquesta distància sense sortir-te de la via.

• Les bicicletes han de portar les llums reglamentàries 
davant i darrera, així com els ciclistes roba re�ectant 
visible a 150m quan es faci fosc.
Sovint els ciclistes vesteixen amb colors foscos i les 
bicis circulen sense il·luminació.

Podria enumerar un llistat de propostes, però m’estimo 
més plantejar qüestions que haurien de portar a les 
autoritats a adequar les normatives generals a les 
condicions concretes de cada via.

En les nostres carreteres hi ha trams on es passa de la 
claror a l’ombra i molts dels cotxes portem les llums de 
situació encara que sigui de dia, per fer-nos veure més;

• No haurien de portar els ciclistes també les llums i el 
casc i la samarreta re�ectant?

• És raonable que en aquestes carreteres amb tants 
revolts i poca amplada es pugui circular en parella o en 
grup?

• I què es facin servir com a pista d’entrenament?

• No es pot posar límit al nombre de ciclistes tot i el risc 
que suposa per a ells i els altres conductors i acompan-
yants?
L’ajuntament de Girona promociona el turisme lligat al 
ciclisme i treu els seus bene�cis.

• És just que nosaltres patim els inconvenients?

La meva anàlisi i re�exió no va dirigida al ciclista que va 
sol o en línia, concentrat i prou visible.
Crec que s’hauria d’estudiar el tema amb totes les parts 
perquè si el nombre de ciclistes no para d’augmentar, 
un dia o altre tindrem una desgràcia i jo personalment 
temo més atropellar a un/a ciclista que ser envestida 
per un camió.
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Ets un gran i un bon medicament,

que a tota hora, si vols, el pots trobar

i a molts plats s’afegeix, per condiment.

Si no el tens l’hauràs d’anar a robar.

Ets eixerit, ets noble, ets  elegant:

olorós, com ets perfumes l’aire.

No et doblega, ni el fort vent de llevant;

ens queda a les mans  la teva �aire,  

Corre, no el busquis mai bosc endins.

tant si es verd, o groc i ben granat,

perquè aquí,  al marges dels camins,

certament, pots trobar-ne un bon grapat.

i  si  un dia vols fer una  bullabesa

ves a  buscar-lo, amatent, sense peresa.

FONOLL

Mero Gudayol

BANYA BOCDe



A la plaça de Sant Martí hem viscut dues nits musicals a la 
fresca, a la llum de la lluna i sota el seu in�ux.Dues propos-
tes musicals diferents (Enric Llucià Group i R4 Jazz Trio) 
que han reunit, en cada actuació, cap a una quarentena de 
veïns del municipi i de la resta de la Vall.

JULIOL MUSICAL SOTA LA 
MÀGIA DE LA LLUNA

Els dijous d’aquest passat mes d’agost (algun per 
pluja no s’ha fet) ens hem trobat al carrer per sopar   
a la fresca. Una iniciativa més per fer poble, fer 
veïnatge.
La idea va sorgir del fet que al carrer Velers hi vivim 
moltes famílies però pràcticament no ens coneixem o 
només de vista, de pujar i baixar amb el cotxe.
Tothom era benvingut mentre es portés taula, cadira i 
evidentment el menjar.
S´ha gaudit molt de la iniciativa amb el desig que 
tingui continuïtat. Fins i tot, un veí va fer la proposta 
de fer un dinar a l´hivern.
Ens hem conegut i posat cara, ara ja ens podrem 
saludar!

SOPAR DE VEÏNS DEL CARRER VELERS

ACTIVITATS I
FESTESA
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El casal d'estiu de Llorà ha estat un èxit. Hem compartit tot el juliol amb uns nens i nenes meravellosos, veïns de Llorà, 
que han pogut descobrir tot sobre l'univers, ja que aquest era el �l conductor del casal. Hem construït coets, creat 
extraterrestres, hem fet sortides pel poble, ... però sobretot hem rigut i ens ho hem passat molt i molt bé.
Aquest any s'ha pogut portar a terme el casal d'estiu a Llorà després de varis intents. Des de l'equip de Sotrac volem 
agraïr a l'ajuntament la tasca realitzada així com també a les famílies que han apostat per aquesta oportunitat que 
esperem poder repetir i gaudir amb més nens i nenes!

CASAL D´ESTIU A LLORÀ

BANYA BOCDe
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Aquesta associació té la pretensió de mantenir vives 
dues tradicions fortament arrelades al nostre Municipi, 
per la qual se’ns va concedir la Creu de Sant Jordi, com 
són el Pessebre Vivent i l’Exposició de Flors.
L’exposició de �ors es farà el proper 1 i 2 d’octubre a 
l’església, mateixes dates que la Festa Major. Enguany 
arribarem a la trenta-novena edició i exposarem, a part 
de �ors i plantes, fruïts de tardor, carbasses, cistells i 
cabassos de vímec.
El Pessebre Vivent, en la seva cinquanta-vuitena edició, 
es representarà el proper 1 de gener a 2/4 de 7 de la 
tarda als voltants de l’Església de Sant Martí.
Rebreu l’oportuna informació dels dos actes més 
endavant:
Animeu-vos a participar-hi!!!

“Quan entrem a la tardor vol dir que la festa de Sant 
Martí ja la tenim aquí!!!
Enguany la festa serà els dies 1 i 2 d’octubre. El dissabte 
1 a la tarda hi haurà activitats i berenar pels nens i nenes 
que vulguin acompanyar-nos. Els grans farem temps per 
esperar que arribi el vespre per poder sopar i ballar.
El diumenge 2 al matí hi haurà missa.
Properament us donarem més detalls!!!

A la propera “Banya de Boc” trobareu el resum dels actes realitzats 
enguany en motiu de la Festa Major.
Recordeu  que disposem d’un correu (comissiodefestesllora@hotmail.com) 
on podeu fer-nos arribar suggeriments i/o col.laboracions.
També dir-vos que ens trobareu al Facebook (Comissió Festes Llorà) 
i a l’Instagram (@comissiodefestes_llora)

AMICS DE LA CULTURA  DE
SANT MARTÍ DE LLÉMENA

COMISSIÓ DE FESTES DE SANT MARTÍ

FESTA MAJOR DE LLORÀ

BANYA BOCDe
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AMICS DE 
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

Aquesta temporada passada que ha comprés l’estiu, 
ha estat molt baixa d’activitat a Les Serres. Potser 
perquè la calorada que s’ha patit en general per a 
tothom ens ha deixat sense gaire esma de fer res, o 
potser perquè l’estiu també escampa al personal a fer 
d’altres activitats pròpies del temps com ara viatjar, 
voltar per d’altres termes o simplement no fer res i 
deixar passar aquest temps de rigor atmosfèric que 
ens ha tocat viure a tots.

A Santa Cecília de les Serres ho hem notat. Un barò-
metre que marca molt la situació ha estat l’assistència 
durant el mesos d’estiu a les misses dels primers 
diumenges de mes, que ha estat més minsa que la de 
la resta de l’any perquè la gent era fora de vacances  o 
per altres circumstàncies no desitjades com malalties o 
passades per l’hospital per fer reparacions que no 
podien ajornar-se.

Aquest �nal d’estiu sembla que es presenta més 
favorable per tothom, la calor sufocant que s’ha patit, 
sembla que ja ha tocat la �, tenim un temps més 
agradable, el cel diràs que s’apiada de la terra que 
trepitgem i dels humans que hi vivim damunt, afavo-
rint-nos amb pluges que han tornat a fer verdejar el 
terreny i tornat la vida al bosc que estava molt i molt 
sec i moix per tanta sequera dels mesos passats. 
Hem pogut veure que la terra dona signes d’aquest 
canvi. Molt tímidament comencen a treure el nas  

cualbres, això vol dir quelcom. Amb tot, hem passat 
una temporada de sequera important i no sabem si 
aquest fenomen ja ha arribat al �nal del seu cicle o si 
aquestes plogudes son un parèntesi i seguirà la seque-
ra durant molt de temps.

Per Santa Tecla, a Les Serres, l’Associació farà l’assem-
blea general de la que han de sortir les decisions per 
afrontar el nou curs i discernir què hem de fer a futur ja 
que el relleu generacional és inexistent. S’han compta-
bilitzat moltes baixes i cap incorporació. Haurem de 
pensar-ho... que tinguem sort.

Amics de Santa Cecília de Les Serres

Amics de Santa Cecília
Les Serres



Activitats culturals Activitats esportives

AGENDAA

 

BDB|16

 

1 i 2 d’octubre
Festa Major i Exposició de Flors

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

20 de novembre
Aplec de santa Cecília

LES SERRES

25 de desembre
Missa de Nadal a Granollers de Rocacorba

1 GENER DE 2023
58è Pessebre Vivent

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

5 de gener de 2023
Cavalcada de Reis

LLORÀ

18 de setembre
8a Esperxada

24 de setembre 
18a Edició rally Clàssic dels Volcans

Scott Marathon

15 d’octubre
Cursa solidària BTT Oncobike

(col.labora Ajuntament de Sant Martí de Llémena)

16 d’octubre
24a edició La Tramun

22 d’octubre
Cicloteams (passa per la carretera  de Les Serres)

29 d’octubre
19a Edició Rally Costa Brava Històric

06 de novembre
Trail Llémena

26 de novembre
Rally Clàssics Girona



Pasta amb gambes i
salsa cremosa 

PREPARACIÓ
En una paella amb l’oli i sofregim l’all ben picat.

Afegim les gambes i quan canviïn de color ho 
reservem en un plat.

Sofregim la ceba i afegim el tomàquet i el julivert 
tallat petit.

Afegim la nata, un minut ben remenat.

Posem la pasta cuita i les gambes en aquesta 
salsa.

Remenem bé durant 2 minuts.

INGREDIENTS
· 300 g espagueti.
· 300 g gambes o llagostins congelats i pelats.
· 200 g nata per cuinar o llet evaporada.
· 400 g tomàquet fregit.
· Alls 2 grans.
· 1 ceba mitjana o 1/2 de grossa.
· Julivert, sal pebre i oli d'oliva.

1
2
3
4
5
6

Rotlles de pollastre i
carbassó

PREPARACIÓ
Aplanar els �lets de pollastre salpebrats.

Fer un rotllo amb una làmina de carbassó i el 
pollastre.

Embolicar-los amb el tall de cansalada i els 
punxar-los amb un escuradents.

Posar-los plans a una safata pel forn, regats amb 
una mica de vi blanc (poc) i oli.

Forn escalfat a 200º durant 12-15 minuts, (depèn 
del forn).

INGREDIENTS

Com a guarnició: Bastons de formatge, arrebossat 
d’ou farina i pa ratllat, una amanida variada, una maio-
nesa (maionesa, oli, mostassa nous picades...).

· Vi blanc.
· Oli d’oliva.
· Sal i pebre.

· Carbassó tallat a làmines.
· Filet de pit de pollastre.
· Filets de panxeta de porc.

1
2
3
4
5
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R DE LA NURI
LA RECEPTA
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INFORMACIONS
D´INTERÉS

TORRE DE GUAITA DE SANT MARTÍ
El Vicepresident II de la Diputació de Girona, en data 
7 de setembre de 2022, ha signat el Decret segons el 
qual atorga una subvenció d'import 15.000,00 € a 
l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena per fer front a 
les despeses de consolidació i restauració de la torre 
de guaita de Sant Martí de Llémena. Les obres s'han 
d'executar abans del 30 de novembre de 2022.
L'objectiu principal és assegurar la preservació de 
l'edi�ci i afavorir el seu coneixement i visita pel 
conjunt de la ciutadania.
Abans de l´inici de les obres cal fer-ne difusió , per 
aquest motiu s´inclou la resolució de la Diputació.

ACCIONS REPROVABLES
A la primera imatge un abocament incontrolat a 
Granollers de Rocacorba. A la segona, l’espoli de 
pedres que ha sofert l’Església de Granollers.
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RESOLUCIÓ DIPUTACIÓ 
L’Ajuntament de Sant Martí de Llémena ha 
sol·licitat la concessió d’una subvenció exclosa 
de concurrència pública per fer front a les 
despeses de consolidació i restauració d’una 
torre comunidor situada a prop de l’església 
parroquia.



3r TALLER MINDFUNNES A LLORÀ
Hi ha previst fer el tercer taller de 
mindfunnes els divendres de 19:00h �ns 
les 21:00h, cap a �nals d´any.

Si hi esteu interessats truqueu a 
l’ajuntament o bé passeu un mail 
ajuntament@smartillemena.
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BOSSA DE VOLUNTARIAT
Creus que tens alguna habilitat?
Disposes de temps per oferir o compartir?
tens ganes d´ ajudar en el que convingui?
APUNTA’T!
Mail: alcaldia@smartillemena.cat
Whatsapp: 660 85 14 79

Ja està operativa la nova aplicació 
mòbil d’ús i control de les aportacions a 
la Deixalleria de Llorà.

Aquesta APP permet:
- Registrar les visites i aportacions 

que fan els usuaris.
- Enviar un rebut de les aportacions 

realtzades al mail de contacte de 
l’usuari.

- Registrar les sortides de residus per 
part de les empreses gestores 
autoritzades.

A partir d’ara, per identi�car-se a la 
Deixalleria els usuaris ho podran fer 
amb alguna de les següents opcions:

- Indicant l’adreça sobre la que tributa 
la taxa de residus.

- Indicant el nom i cognoms i NIF del 
contribuent.

- Identi�cant-se amb el codi QR de 
l’APP ciutadana “El Gironès 
recicla”.

Us informem que també teniu a la 
vostra disposició a la Deixalleria, 
saques de rà�a de 200L per a la 
separació vegetal a casa i així poder-les 
portar a la Deixalleria.

Per donar-vos d’alta a l’APP, cal que 
quan aneu a la Deixalleria, demaneu 
l’alta a l’APP a l’operari, aleshores 
rebreu un correu amb un codi que 
haureu d’utilitzar en el procés d’alta 
de l’APP.

BANYA BOCDe
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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 és l'autor. Queda prohibida la reproducció 
total i parcial de la revista sense l'autorització de l'Ajuntament 

deSant Martí de Llémena o dels autors.
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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.


