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TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES

Aigua
(Prodaisa) 972 20 20 78

Megatró-Wifiboo  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

MISSES

EL TEMPS

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

Sant Martí de Llémena
Amb la col·laboració de:

OCTUBRE
Temperatura màxima 27,1 oC dia 02.10.22
Temperatura mínima 8,1 oC dia 01.10.22
Precipitació 73,8 litres per metre quadrat
Màxima ràfega de vent 36,7 Km/h
Direcció vent dominant: EST SUD EST

NOVEMBRE
Temperatura máxima 23,6 oC dia 08.11.22
Temperatura mínima 1,2 oC dia 30.11.22
Precipitació 36,4 litres per metre quadrat
Màxima ràfega de vent 33,6 Km/h
Direcció vent dominant: EST SUD EST

DESEMBRE
Temperatura máxima 24,1 oC dia 25.12.22
Temperatura mínima -0.2oC dia 03.12.22
Precipitació 21,0 litres per metre quadrat
Màxima ràfega de vent 44,7 Km/h
Direcció vent dominant: EST SUD EST



Aquest any que hem acomiadat, el recordarem perquè ens hem tret les mascaretes, 
ens hem retrobat i hem entès una mica més què és aquesta pandèmia i que hem de 
conviure amb el virus (amb l'ajuda de les vacunes).També serà recordat pel fet de l'inici 
d'una guerra, que encara dura...I pel temps que hem patit (calor extrema, sequera, falta 
de pluges, l'hivern que no ha arribat fins ben entrat el gener...) i que ens està mostrant  

el tan esmentat canvi climàtic.

A nivell més proper, de Municipi.

Hem seguit amatents a les necessitats dels nostres veïns i veïnes ,des dels més petits fins a les persones grans 
o en situació de vulnerabilitat  . El Casal d'estiu o el Pla Local de Joventut en són una mostra.

Volem que cultura i tradicions segueixin vives al nostre Municipi, per tal de fer-ho possible hem donat suport 
a totes les associacions, voluntaris i comissions que hagin programat qualsevol acte festiu,cultural o lúdic. Cal 
recordar que en tenim set en total.

Amb les subvencions rebudes, es van fer obres i millores en tot el nostre territori: hem  desbrossat i arranjat 
camins i part de la franja contra incendis.S´ha fet el canvi de canonada de la xarxa d'aigua potable a la recta 
de Sant Martí de Llémena i s´ha consolidat  la torre de Guaita per evitar despreniments.
Cal esmentar, però, les dificultats  en que es troben les empreses (manca de materials)  per l'execució i acaba-
ment de dues obres: el pavelló i l´enllumenat públic de Llorà.

Parlem del 2023...

Què ens espera? No ho sabem. Segur que alguna pedra en el camí trobarem. Però caldrà caminar i seguir 
endavant. El que si sabem del cert és que el proper 28 de maig hi hauran eleccions municipals. Un nou repte, 
al qual ens hi enfrontarem amb il·lusió, rigorositat i moltes ganes de treballar per tots vosaltres!

Abans d'acabar un parell de comentaris.

Aquest número de la Banya de Boc és l´últim que es publica abans de les eleccions.

Un record molt especial pel nostre veí i col·laborador Meru Gudayol, que ens ha deixat per emprendre el camí 
cap a les estrelles. Un bon descans Meru i una forta abraçada a tota la família.

Bon 2023!!!
Salut!!!
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EDITORIAL

Ed

Hem acabat un any... toca fer balanç

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 aprovades, 
celebrades durant el segon semestre de 2022, que podeu 
consultar íntegrament en el web municipal.

A l’apartat de ‘Despatx oficial’ 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 notificacions de XALOC (organisme autò-
nom 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 bonificacions i de domicilia-
cions de deutes tributaris, i s’han presentat escriptures per a 
la liquidació de plusvàlues i actualització cadastral.

• El Registre de la Propietat núm. 4 de Girona notifica 
diferents expedients d’inscripció d’obres sense llicència, 
excessos de cabuda i parcel·lacions per a la seva verificació

• El Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de 
Cementiris i Serveis Funeraris han fet entrega de la memòria 
de l’Inventari dels Cementiris de Sant Martí de Llémena, 
Llorà, Granollers de Rocacorba i les Serres.

• La Secretaria de Polítiques digitals comunica l’encàrrec de 
part del desplegament de la xarxa de fibra òptica a l’empresa 
pública TRAGSA.

• A l’apartat ‘Aprovació de factures’ s’ha donat compte de 
les factures presentades al Registre comptable de factures 
que han rebut el vistiplau per ser abonades.

Llicències d’obres

S’han atorgat les següents llicències d’obres:

- 42/2022 per a la construcció de cobert agrícola a Can Palou 
de Llorà.

- 43/2022 per a instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a C/ 
Ral, 9 de Llorà.

- 30/2022 per a la substitució de coberta de la masia de Can 
Sala a Granollers de Rocacorba.

- 01/2022 per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
aïllada dins de Cal Carreter a Sant Martí de Llémena.

- 52/2022 per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al C/ 
de l’Església, 10 de Llorà.

- 29/2022 per a la obertura i reposició de 40 m de rasa per a 
nou subministrament al C/ del nucli antic, 5 de Llorà.

- 51/2022 per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
sobre coberta al Many de les Serres.

- 60/2022 per a instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al 
carrer de la Roureda, número 4 de Llorà.

- 03/2022 per a la instal·lació de nova línia subterrània de B.T. 
A400V per a nou subministrament entre el PK 12.695 i 
12.755 de la GI-531.

- 50/2022 per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb 
piscina al carrer Velers, 18 de Llorà.

- 59/2022 per a la substitució d’obertures de Can Castillo de 
Llorà.

- 47/2022 per a la rehabilitació i reforma de la masia de Can 
Roure de Sant Martí de Llémena.

- 05/2019 per a la instal·lació de cobert agrícola al Castell de 
Rocacorba.

- 56/2022 per a la substitució de 5 obertures exteriors 
d’alumini a Can Perot de Granollers de Rocacorba.

- 25/2022 per a la instal·lació de 900m lineals de tanca 
cinegètica al Mas Ribes de Llorà.

- 56/2022  per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum 
individual en règim de compensació d’excedents de menys 
de 100Kw a Can Perot de Granollers de Rocacorba

- 33/2022 per al instal·lació fotovoltaica per autoconsum al 
carrer Velers, 11 de Llorà.

- Agrupació de parcel·les 1/2022 de carrer Lladoners 1 i 3 de 
Llorà.

Autoritzacions de pas de curses

S’ha autoritzat el pas pel municipi a la següent marxa:

24 de setembre de 2022 Scott Marathon

15 d'octubre 2022 ONCOBIKE 2022

16 d'octubre de 2022 Cursa BTT "LA Tramun"

29 d'octubre de 2022 19ena edició Rally Costa Brava Històric

19 de novembre de 2022 Ruta Turística en moto format   

 Roadbook

26 de novembre de 2022 3er Rally Clàssic Girona

5 de febrer de 2023 XI Campionat Social de Ciclosme de   

 Bescanó

 DATA CURSA 
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Altres acords

- S’ha obert expedient d’infracció urbanística per abandona-
ment de les obres d’instal·lació d’una nova línia subterrània 
a Llorà per part de DEEBSA i ENDESA.

- S’ha aprovat la certificació final d’obra i acta de recepció del 
projecte de reparació del camí de Sant Nazari, malmès pel 
temporal Glòria i adjudicat a Excavacions Teixidor per 
import de 35.392,50€, IVA inclòs.

- S’ha aprovat l’autorització d’ocupació definitiva del domini 
públic vial municipal per a l’estesa de la xarxa de fibra òptica 
per a l’execució dels projecte “XT00161a Troncal de fibra 
òptica del C.T.T.I. de la Generalitat de Catalunya a la 
província de Girona Fase 2, entre els municipis Sant Martí de 
Llémena – Les Planes d’Hostoles” i del projecte “XT00214a 
Troncal de fibra òptica entre Girona i Sant Martí de Llémena”.

- Atenent a la sol·licitud del Servei Territorial de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya en el marc de la instal·lació de 
rètol indicador de la ubicació de l’obrador de melmelades 
del Pla de Sant Joan, s’ha aprovat el nom de “Carrer del 
Veïnat de Dalt” al carrer que des de la carretera GI-531 dóna 
accés a Can Mainegre i Cal Casic del Pla de Sant Joan 
atenent a que no hi constava nom en dita via.

- S’ha aprovat la concessió d’ajut directe per emergència 
social referent al cost del 25% de l’activitat extraescolar 
d’un infant del municipi, segons recomanacions dels Serveis 
Socials del municipi.

- S’ha aprovat inicialment el projecte de millora de la mobilitat 
interior del nucli de Sant Pere de Llorà, consistent en crear 
una vorera de dos metres d’amplada i 150m de longitud 
construïda a fi de crear una comunicació per a vianants 
directe entre el Barri de Velers i el Barri de l’Església i facilitar 
la comunicació amb la zona esquerra de la carretera on 
s’ubica el Barri del Molí, la deixalleria municipal i el camí ral.

- S’ha aprovat la resolució de l’expedient de la comunicació 
prèvia de l’activitat d’explotació d’èquids de petita capacitat 
a la finca Can Gallego.

- S’ha aprovat el Calendari Fiscal per a l’exercici 2023

- S’ha autoritzat connexió a xarxa d’aigua potable per ús agrícola.

- S’han adjudicat els següents contractes menors:

• Realització del projecte de renovació parcial de la xarxa d’aigua 
en baixa al pla de Sant Martí. Adjudicat a PRODAISA.

• Obra civil del projecte de renovació parcial de la xarxa 
d’abastament d’aigua en baixa al pla de Sant Martí. Adjudicat 
a Excavacions Teixidor.

- S’han acceptat els següents pressupostos:

• Desbrossament del camí de Sant Climent d’Amer. Executat 
per Valentí Ferran Desbrossaments.

• Desbrossament i manteniment del camí de les antenes de 
Llorà. Executat per ADF Muntanyes del Llémena.

• Poda de l’arbrat en espais municipals de Granollers de 
Rocacorba, Sant Martí de Llémena, el Pla de Sant Joan i 
Llorà. Executat per Jardineria Font Viñals, SLU.

• Condicionament i millora dels vestidors del pavelló de Llorà. 
Executat per Construccions Costa Burch, SL.

• Neteja dels desaigües del local social “Els Estudis”, neteja 
de bombament i escomesa de clavegueram i neteja i inspecció 
clavegueram esfondrat. Executat per Hidrojet Servicios, SA.

• Servei de camió grua per penjar l’estrella de Nadal a 
l’església de Llorà. Executat per UPING Acces, S.L.

• Reparació de columna d’enllumenat públic al carrer Collet 
de l’Escaleta, 27. Executat per ETRA BONAL, SA.

Ordres del dia:
Ple ordinari 25 de juliol de 2022: 
• Aprovació actes anteriors.
• Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
• Donar compte dels informes d'intervenció trimestrals del 
2-T-2022.
• Donar compte del Pla anual de control financer de l'exercici 
2022 elaborat per la intervenció.
• Donar compte de la sol·licitud de subvenció de retribucions 
a càrrecs electes per l'exercici 2022.
• Proposta d'acord d'adhesió al nou CILMA creat el 2019.
• Convalidació resolució de l'alcaldia per a l'adhesió al grup  
d'acció local ADRINOC.
• Proposta d'acord al ple de ratificació de l'aprovació de la 
modificació dels estatuts del CBSGS.
• Aprovació adhesió al conveni marc de col·laboració entre 
l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i les entitats locals.
• Moció en defensa dels jutjats de pau.
• Aprovació conveni del programa de treball i formació 
2022-2023 amb el Consell Comarcal del Gironès.
• Torn obert de paraula.

Ple ordinari 24 d’octubre de 2022: 
• Aprovació acta anterior.
• Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
• Donar compte dels informes de control intern del període.
• Aprovació del compte general de l'exercici 2021.
• Donar compte de l'informe de control permanent planificable 
obligatori sobre el control de l'existència d'obligacions deriva-
des de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense 
imputació pressupostària (compte 413) de l'exercici 2021.
• Donar compte de l'informe de control permanent planifica-
ble obligatori sobre l'avaluació del compliment de la normati-
va en matèria de morositat de l'exercici 2021.
• Donar compte de l'informe anual de l'auditoria del registre 
comptable de factures. Exercici 2021.
• Donar compte de l’informe de la intervenció relatiu a les 
línies fonamentals del pressupost pel 2023.
• Aprovació prèvia del projecte d'actuació específica en sòl 
no urbanitzable per a la instal·lació solar fotovoltaica d'auto-
consum a Can Roca - El Nus de Pedra de Llorà - Llicència 
d'obres 40/2021.
• Aprovació provisional de la modificació de les NNSS - Cal Truc.
• Moció per al reconeixement i l'acompanyament en el dol 
gestacional, perinatal i neonatal.
• Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per 
l’amnistia i l’autodeterminació.
• Torn obert de paraula.

Ple extraordinari 23 de novembre de 2022:
• Proposta d'acord per donar compte dels informes trimes-
trals del 3-T-2022 al ple.
•  Aprovació inicial de la modificació de crèdit mc 04/2022
• Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances per 
l'exercici 2023.
• Aprovació inicial del pressupost de 2023, bases d’execució i 
plantilla orgànica de personal.
• Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 
2023 elaborat per la intervenció general de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Llémena.

BANYA BOCDe

PLENS
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Renovació de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable del pla de Sant Martí 
de Llémena, xarxa que abasteix les 
diferents masies aïllades de la recta 
de Sant Martí.
En total s’ha renovat 841m de 
canonada per tal de solucionar les 
pèrdues d’aigua que s’ocasionaven 
en els darrers mesos. Les obres han 
tingut un cost total de 58.464,08€ 
(IVA inclòs), dels quals 20.366,40€ 
són subvencionats per el Fons de 
Cooperació per inversions de la 
Diputació de Girona 2022.

CANVI DE CANONADA EN UN TRAM DE LA XARXA D´AIGUA DE SANT MARTÍ

Ubicada davant la Plaça de Sant 
Martí de Llémena és edifici inventariat 
com a bé cultural d’interès nacional i 
que des del 2019 l’Ajuntament en té 
cessió d’us per un període de 40 
anys.
Les obres han consistit en la 
reparació de la teulada, reparació 
d’esquerdes, instal·lació d’una escala 
de cargol i d’una plataforma pis en la 
part superior de l’edifici, de manera 
que actualment es podrà accedir en 
el seu interior.
L’actuació ha tingut un cost total de 
26.952,92€ (IVA inclòs) i s’ha rebut 
una subvenció de la Diputació de 
Girona per import de 15.000€.

CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA TORRE COMUNIDOR 

OBRES I
MILLORES



Desbrossament i neteja dels marges del Camí Ral, des de Llorà i fins a Granollers de Rocacorba amb un cost de 
1.733,60€ (IVA inclòs).

Desbrossament i neteja dels marges del Camí de Sant Climent d’Amer (Camí nº4 de l’inventari de camins 
municipals), des de la carretera de les Serres i fins al terme municipal d’Amer. En el pròxim mes està previst que 
es comencin les feines d’arranjament i millora del camí.
Les feines de desbrossament han tingut un cost de de 992,20€ (IVA inclòs), i les feines d’arranjament estan 
pressupostades per 8.269,14€ (IVA inclòs)

Una de les altres obres que Sant Martí de Llémena té encallada per falta de material és l’adequació del pavelló 
municipal de Llorà com a centre social. Seguint amb el paquet d’ajudes del PUOSC, i amb la línia d’acció 
territorial a municipis petits, l’Ajuntament va sol·licitar la subvenció per a l’adequació del pavelló on inicialment 
es pretenia fer l’adaptació i construcció de nous lavabos accessibles per a persones de diferent mobilitat, 
construir un espai per a magatzem, eliminació del portal posterior de 6m, instal·lació de fals sostre per millorar 
la climatització i sonoritat, arranjament de la fusteria d’alumini de la porta principal i canvi de les lluminàries 
interiors per LEDs.
Al gener del 2022, des del Consell Comarcal del Gironés, es va procedir a la licitació de les obres, quedant la 
convocatòria deserta degut a l’elevat encariment dels materials. Així doncs, es va haver de replantejar i 
prioritzar les actuacions a realitzar per tal de conservar la subvenció rebuda, quedant fora d’aquesta primera 
fase la instal·lació de fals sostre.
Actualment les obres haurien d’estar acabades però degut a la falta d’estoc en els materials necessaris s’ha 
hagut de prorrogar el termini d’execució.
Les obres tenen un cost de 66.826,96€ (IVA inclòs) i es rep subvenció per import de 60.646,80€.

REPARACIONS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

BDB|7
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L’Ajuntament de Sant Martí de Llémena té en execució les obres corresponents a el projecte de Millora i 
condicionament de l’enllumenat públic de Sant Martí de Llémena i Llorà i, el projecte d’Ordenació ambiental, 
dos actuacions complementaries que tenen per objectiu millorar el servei d’enllumenat públic evitant les 
constants apagades de llum, millorar l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de lluminàries LED i 
legalitzar els quadres elèctrics per tal que compleixin amb la normativa actual.

La primera actuació que s’està realitzant és la que fa referència a la darrera convocatòria del PUOSC 2020-2024 
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), on es va sol·licitar en la línia d’inversió el projecte de Millora i 
condicionament de l’enllumenat públic de Sant Martí de Llémena i Llorà, amb un cost total de 108.365,44€ (IVA 
inclòs), dels quals 102.966,17€ estan subvencionats.

Així doncs, les feines que estan previstes, i que a dia d’avui s’estan executant dins el PUOSC, són:
- Substitució i reparació de les columnes malmeses.
- Substitució de les lluminàries corresponents als quadres elèctrics de Llorà, nº 2 (C/ de Velers) i nº4 (C/ de 
l’Església), per unes noves lluminàries de tipus LED.
- Reducció de la potència dels quadres elèctrics nº2 i nº4.
- Renovació del traçat de la xarxa aèria i/o soterrada en els punts malmesos.
- Renovació total o parcial dels quadres elèctrics.
- Realitzar les corresponents memòries tècniques i projectes de legalització de tots els quadres elèctrics, 
d’acord a normativa actual.

Complementàriament, la segona actuació que s’està executant és l’actuació de la Ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior per al període 2021-2022, convocatòria de subvencions que la Generalitat de Catalunya va 
publicar el passat 10 de desembre del 2020, i on l’Ajuntament s’hi va acollir per sol·licitar la substitució de les 
llumeneres dels nuclis de Sant Martí de Llémena i de Llorà (llumeneres que no estaven incloses dins el projecte 
del PUOSC) per unes de tipus LED, mot més eficients que les actuals llumeneres de vapor de sodi.

L’actuació corresponent a Ordenació ambiental té un cost de 114.618,35€ (IVA inclòs).

El termini de justificació de les obres s’acabava el desembre del 2022, però degut a diversos imprevistos i a la 
falta de material a dia d’avui encara s’hi està treballant i es preveu que les obres estiguin acabades durant el 
pròxim mes.

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I CONDICIONAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

BANYA BOCDe



A l’estiu del 2020 vaig assistir a una sessió informativa i 
d’observació de ratpenats, organitzada per l’Associació 
de Naturalistes de Girona.

La Núria Torrent ens va explicar la manera de viure 
d’aquests mamífers tan particulars, les espècies més 
comunes al nostre entorn, ... El que vaig trobar més 
destacable és la confirmació de la seva importància en 
el control de plagues com el mosquit tigre i la 
processionària. Aquests animals sovint menyspreats, 
associats al mal i fins i tot qualificats de perillosos 
després de la pandèmia, són inofensius i molt 
beneficiosos en el control de plagues d’insectes.

L’ajuntament de Girona, conscient d’això, s’ha plantejat 
facilitar la reproducció de ratpenats a la ciutat instal·lant 
caixes niu. Algunes d’aquestes caixes les vam veure 
penjades diferents punts de la Devesa.

S’han trobat registres fòssils de la família dels 
quiròpters amb una antiguitat d’uns 50 milions d’anys, 
on s’observen unes característiques molt semblants a 
les de les espècies contemporànies.  La seva 
morfologia es ben curiosa en ser els únics mamífers 
voladors. Les seves extremitats anteriors van 
evolucionar fins  a convertir-se en ales membranoses 
que s’uneixen als membres posteriors i la cua.

ELS RATPENATS O QUIRÒPTERS

2n dit

Polze

Orella

Tragus

Avantbraç

Metacarps

Falanges

Húmer

Peu

Membrana caudal o uropatagi

Cua5è dit4rt dit
3rdit

Membrana alar o patagi
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL



Totes les espècies estan  protegides i poden arribar a 
viure uns 20 anys. La gestació dura entre 6 i 10 
setmanes, depenent de les condicions ambientals. 

Formen colònies per hivernar i tenen refugis per 
aparellar-se, per a la gestació i la criança a la primavera 
i a l’estiu. Tenen diferents espais localitzats per canviar 
d’ habitatge si fos necessari. Viuen en boscos, coves o 
edificacions abandonades i també en zones urbanes o 
a prop de rius.

Les dimensions de les espècies que trobem  a les 
nostres terres oscil·len entre els 22 cm d’envergadura 
del ratpenat comú i els 45 cm del ratpenat de cua 
llarga.

Les espècies de ratpenats europeus són 
fonamentalment insectívors. No és gaire difícil observar 
durant l’estiu com persegueixen arnes i mosquits a 
l’entorn dels fanals. Cal ressaltar l’elevat consum 
d’insectes per dia, moltes vegades equivalent al seu 
pes. A la tardor han fet reserves suficients per subsistir 
el període d’hivernació. L’elevada pèrdua d’aigua de la 
seva superfície alar fa que els ratpenats hagin 
d’ingerir-ne una gran quantitat. Beuen llepant  les 
parets humides, fent vols rasants sobre la superfície 
d’acumulacions d’aigua...

Els ratpenats tenen un sistema de sonar que utilitzen 
per localitzar amb exactitud les seves preses i per 
orientar-se en la foscor. Actualment es poden localitzar 
els ratpenats pel seu estudi amb un aparell detector 
d’ultrasons.

En aquesta sortida que vam realitzar, disposaven de 
diferents aparells on podien registrar les freqüències 
dels individus que volaven al nostre voltant i veure-les 
visualment en la pantalla. Cada espècie fa servir unes 
freqüències diferents això ens va permetre la seva 
identificació de 3 espècies que recordi, el més comú 
(pipistrellus pipistrellus), el de ferradura i algun d’aigua.
Aquesta activitat organitzada per els Naturalistes de 
Girona cada estiu, és una experiència molt 
recomanable i ens ajuda a comprendre la importància 
d’aquests éssers tan especials.

Si descobriu algun refugi de ratpenats us podeu posar 
en contacte a:  www.ratpenats.org  on mantenen un 
registre per conèixer l’estat de les poblacions de 
ratpenats a Catalunya.

Carme Mañas, La Llémena, espai natural
Bibliografia: Història Natural del Països Catalans, Enciclopèdia Catalana

Adreces d’interès: https://mcng.cat/sos-ratpenats-20210726153905
                                https://www.naturalistesgirona.org/ca
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANAC

Es tracta d'un conjunt de petites intervencions i instal·la-
cions a partir d'una sèrie de 4 dissenys propis, en 
diferents punts i racons especials de Llorà i Sant Martí de 
Llémena. Aquests quatre dissenys han estat reproduïts 
en tres diferents materials i superfícies amb tècniques 
serigràfiques i d'art urbà, amb l'objectiu que Sant Martí 
tingui diferents punts d'art inesperats, posant en dubte la 
frontera entre el legal i l'il·legal a l'art urbà.

Aquests dissenys, inclosos en un projecte  artístic presen-
tat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelo-
na (UB) i  inspirats en els bolets autòctons de la zona, 
esvaeixen així el límit entre el legal i l'il·legal. Gràcies a 
l'efecte emotiu que poden provocar en la gent.

D'aquesta forma, a part del meu desenvolupament 
personal i artistic, a més de l’aprenentatge en la manipu-
lació de tècniques en nous materials, es fomenta la 
cultura i coneixement de les espècies autòctones dels 
boscs d’arreu de Catalunya centrant-se principalment en 
l’àmbit natural de la Vall Del Llémena.

Isabela C. González

FEMGI
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Quan arribi el Nadal, que sigui encara,
per  veure-hi  una estable i un infant;
que amb  un marcat vermell, que encén la cara,
ens faci viure les Festes tot cantant.

Que no busquem, arreu, llums i garlandes,
ni aparadors guarnits, per gran reclam.
Que no esperem les taules ben parades,
ni arbres tallats, amb llums penjim-penjam.

Que siguin jorns de pau i de família;
que somrients, puguem donar-nos pau.
Que el Nen ja haurà nascut, a la vigília,
en freda cova i no en un ric palau.

Quan arribi el Nadal, siguem doncs més criatures,
i cantem tots “Glòria a Deu a les altures”.           

NADAL

Mero Gudayol



ACTIVITATS I
FESTESA
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FESTA MAJOR LLORÀ 2022

El tercer cap de setmana de setembre, a Llorà vam gaudir de la tradicional Festa 
Major, enguany sense restriccions.
El divendres ens vam retrobar al Pavelló per fer un entrepà i ballar a bon ritme amb 
la Gerunda. El dissabte petits i grans vam xalar d´allò més amb la Festa dels Colors. 
El concurs de  Botifarra Golfa va fer que la nit fos més llarga .... I el diumenge vam 
gaudir de les anècdotes de músics explicades per l´Antoni Mas que a la vegada ens 
va deleitar amb un parell de cançons acompanyades pel seu acordió.
Hem tingut una festa diferent, oberta a tothom i amb el desig de tornar-hi el proper 
setembre.
Cal agrair als col.laboradors i assistents la seva participació.
També animar-vos a formar part de la Comissió i/o a fer-nos arribar noves propos-
tes i suggeriments al correu comissiodefestesllora@hotmail.com.
Dir-vos també que ens trobareu al Facebook (Comissió Festes Llorà) i a l´Instagram 
(@comissiodefestes_llora)
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Dins els actes de la festa major, els dies 1 i 2 d´octubre , vam gaudir, un any més, de l´exposició de flors a l´interior de 
l´església. Enguany, com a conseqüència de la calor extrema, hi han faltat  plantes florides. Es va suplir amb decorats, 
carbasses i cistells de vímet. Tot plegat va fer que fos ben lluïda!
Des dels Amics de la Cultura, cal agrair la feina i les aportacions de tots els col.laboradors.

Un any més hem celebrat la festa de Sant Martí!!! Vam 
començar dissabte a la tarda jugant amb els jocs de 
“Fefe & companyia i el farcell de jocs gegants”, i men-
trestant la mainada va poder berenar. 
A continuació vam poder sopar, ballar i cantar amb els 
nostres amics del grup “Wall &pop” fins el que el cos va 
aguanta...
El diumenge es va fer la missa acompanyada de la coral 

“Musicandis” on varem poder contemplar l’esglèsia 
decorada per l’exposició de flors.
Un any més, estem contents de l’assistència i per això us 
volem donar les gràcies per venir, als que heu vingut i als 
que no han estat presents o no han pogut venir esperem 
que poc a poc la normalitat ens faci poder anar-nos 
retrobant i poder mantenir tradicions tan festives i 
populars com són les festes majors.

39a EXPOSICIÓ DE FLORS SANT MARTÍ DE LLÉMENA

FESTA MAJOR SANT MARTÍ DE LLÉMENA

BANYA BOCDe



Algunes famílies locals es van reunir al cau per fer un taller de motius nadalencs. Els més petits van poder fer el seu tió, 
el fanalet per esperar als Reis i  decoració nadalenca. Cada cop son més les famílies amb ganes de fer gran aquest 
poble.

UNA INICIATIVA DE FAMILÍES DE LLORÀ
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El passat dia 1 de novembre amb la comu-
nitat de famílies de Llorà vàrem organitzar el 
primer berenar terrorífic de Hallowen. 
La iniciativa va sorgir entre els pares i les 
mares per coneixens entre nosaltres i fer 
mes comunitat, d’aquesta manera vàrem 
organitzar la primera quedada entre moltes 
d’altres que farem.
El berenar es va realitzar al parc de l’esglé-
sia amb permís de l’ajuntament, ja que 
actualment no disposem de cap sala ni 
espai on poder-nos ajuntar, esperem i 
desitgem que aviat puguem disposar 
d’algun espai per realitzar diferents trobades 
i activitats. Ens o vam passar d’allò mes be i 
va ser tot un èxit!!!!!
Les famílies es van implicar moltíssim 
portant diferents piscolabis i decoració pel 
parc, fins i tot van portar una carbassa feta 
a ma. Vàrem realitzar diferents propostes, 
taller de maquillatge, jocs infantil, trobava de carbasses i xocolates pel parc. 
Donem les gracies a totes les famílies que van col·laborar en una tarda tant divertida pels mes grans i els mes petits, 
ens veiem a la pròxima !!!!

BRENAR HALLOWEEN COMUNITAT FAMÍLIES LLORÀ

BANYA BOCDe



Aquest any, i ja deixant enrere les restric-
cions dels anys anteriors, el Nadal s’ha 
tornar a viure a Granollers de Rocacorba i 
amb un nou format.
El dia de Nadal, i com ja es tradició, es va 
realitzar la Missa de Nadal a l’església de 
Granollers, però el dilluns de Sant Esteve es 
va voler recuperar el Concert de Sant Esteve 
(que tants anys s’havia fet, juntament amb el 
pessebre vivent!). El concert el van protago-
nitzar les veus de la coral Retorn Planenc de 
Les Planes d’Hostoles, i en acabar, tot i el 
poc fred que feia, es va poder berenar amb 
una xocolatada per a tots els assistents.

NADAL A GRANOLLERS DE ROCACORBA
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Aquest any siii, hem pogut celebrar un pessebre com 
altres anys. Ha sigut una mica més reduït en quant a 
escenes i recorregut, però fet i decorat amb la mateixa 
il·lusió de cada any. El bon temps també ens hi va 
acompanyar tant a l’hora de fer el muntatge com en la 
representació i posterior desmuntatge.
La representació va consistir en catorze escenes , que 
van ser vistes per quatre-cents visitants. Com a curiosi-

tat cal esmentar que els avis i la mare del Nen Jesús 
d´enguany són o han sigut figurants del mateix Pessebre.
Com a cloenda de la tarda i un cop retornats als Estudis, 
es va servir la tradicional xocolata calenta amb coca.
Des de l’Associació amics de la cultura,entitat organitza-
dora, volem agrair la col·laboració de voluntaris i 
figurants , i amb el desig que tinguem tots un bon any 
esperem retrobar-nos en el proper pessebre.

58è PESSEBRE VIVENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
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Aquest any els Reis a la Vall han arribat amb 
un autobús històric (es va posar en servei el 
1969),de dos pisos provinent de Stockport, 
Manchester, Gran Bretanya. Actualment es 
propietat de l´ Escola Up Idiomes de Girona/ 
Traduccions Idiomatic que gentilment ens l´han 
cedit per la ocasió.
La primera parada del bus , Reis i patges fou a 
la plaça de Sant Esteve a on ja els esperaven 
nens i nenes amb els fanalets i disposats a 
cantar a cor que vols la cançó dels “Tres Reis”.
Van arribar a Sant Martí precedits pel 
cotxe-estrella i seguit d´un cotxe ple de regals. 
Aquí van ser rebuts, a part dels nens amb 
fanalets, per una traca de foc i fum. L´Alcaldes-
sa els va rebre a la porta de l´ajuntament i els 
va acompanyar fins els trons preparats per 
rebre  a tots els nens i nenes que s´hi volgués-
sin apropar.
Un cop arribats a Llorà, van fer el tram de 
l´Avinguda de l’església a peu ( l´alçada del bus 
no va permetre l´entrada al carrer). Flanquejats 
i ben acompanyats per pares, mares, nens, 
nenes van arribar a la Plaça a on tothom que 
va voler es va poder fer una foto amb les 
Majestats d´Orient. Tots els nens i nenes que 
s´hi van apropar van ser obsequiats amb 
monedes de xocolate, una piruleta i una 
bosseta de xocolatines.
En totes les parades, la música de passaca-
rrers de la Cobla Ciutat de Granollers va 
acompanyar als Reis.

Amb la sortida de la gamma d’autobusos Atlantean de motor al 
darrera, arribaria la reordenació i compactat de la gamma “Titan” 
de vehicles de motor davanter, a on el xassís PD3/14 correspon a 
un vehicle amb caixa de canvis syncromesh i radiador separat, 
apte per als vehicles anomenats “de mitja cabina”. Aquest vehicle 
no deixa de ser un supervivent curiós de la tradició anglesa de 
vehicles de doble pis no massa llargs, motivada històricament per 
les regulacions sobre mínima ocupació d’espai a les vies públiques 
establertes per la policia de Londres, al Regne Unit. La seva 
disposició d’entrada de passatge és poc comuna: vehicle de doble 
pis d’entrada frontal. La seva història pel que fa a propietaris, fou 
atzarosa i llarga. Inicialment fou adquirit pel servei urbà de 
Stockport, a Manchester, poc abans de que aquest s'integrés al 
Selnec (serveis mancomunats d’autobús del Gran Manchester). 
Dins el Selnec, canvià el seu número identificatiu i adoptà els colors 
d’aquesta flota, que després esdevindria GMT. Al principis dels 
anys '80 del segle passat, tornà a canviar de propietari, aquest cop 
a la companyia “Green Bus”, on fou repintat amb els colors 

corporatius. Al passar a preservació recuperà els colors de 
Stockport de Manchester, que són els que porta actualment.
Finalment, l’interès per un vehicle d’aquestes característiques dels 
propietaris de l’escola d’idiomes Up! i l’empresa Idiomatic Traduc-
cions de Girona, provocà que n’adquirís un, i fes possible l’arribada 
a les nostres terres d’aquest model històric, on ha participat en 
nombrosos ral·lis de vehicles clàssics del país, entre ells el Ralli 
d’autobusos clàssics de Barcelona a Caldes de Montbui, o actes 
culturals i socials de Girona i comarca. Entre ells, la de l’arribada de 
Ses Majestats els Reis d’Orient a la Vall de Llémena. Tota una 
aventura!

CAVALCADA REIS 2023

Adjuntem aquí un text que els propietaris 
ens han fet arribar per conèixer
una mica més l´autobús que ha ajudat als
Reis a arribar a la Vall.



BDB|17

AMICS DE 
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

Aquest any sembla que ja hem 
tornat a la normalitat.   A Les 
Serres es va poder fer l’Aplec per 
Santa Cecília, el passat diumenge 
20 de novembre amb el format 
acostumat d’abans de la pandè-
mia, és a dir: guarnir el porxo de 
l’església  amb randes de flors així 
com també es posaren rams a 
l’interior del temple per ressaltar la 
festa. Es va aprofitar tot aquest 
guarniment per instal·lar el pesse-
bre en un racó del porxo  i deco-
rar-lo amb material vegetal.
L’Aplec en sí el férem com 
sempre, tot a l’exterior. Hi van 
haver les paradetes dels torronai-
res i de confitures,  també la 
venda de tires de números per les 
rifes  de paneres i d’altres objec-
tes, al personal que anava arribant. Tot en aquell 
context creava l’ambient propi  de la Festa.
L’Ofici Solemne, el mossèn el celebrà a la Taula de la 
figuera, convenientment  transformada en altar per la 
ocasió, també havia al darrere un fons vegetal per 
donar un cert caliu a la cerimònia. La missa fou canta-
da amb l’acompanyament musical de la cobla, en les 

diferents parts de la mateixa.
L’assistència de públic va estar un xic 
migrada si la comparem amb Aplecs 
precedents d’abans de la passa de la 
Covid-19. També pot esgrimir-se què 
els dies anteriors a l’acte varen ser 
plujosos i freds, tot i què el diumenge en 
qüestió sortí un dia clar i radiant de cel 
blau immaculat absent de cap núvol 
com no hi han gaires, però si tenim en 
compte que l’assistència a aquesta 
mena d’actes sol ser de gent d’una 
certa edat, es pot comprendre que la 
meteorologia també conta, a banda de 
que en els dos anys darrers han hagut 
moltes baixes per tot el que s’ha hagut 
de passar al món.
En resum podríem dir que vam tenir una 
festa de Santa Cecília agradable, què 
els que hi van ser-hi la gaudiren.    Les 

sardanes que tocà la cobla foren ballades per la gent 
gran assistent  (fent cas omís de les xacres que tothom 
pateix) i que com ja s’ha dit abans, el dia meteorològica-
ment parlant,  va ser esplèndid. Esperem tornar a repetir 
el proper any amb més concurrència de gent.

Amics de Santa Cecília de Les Serres

Amics de Santa Cecília

Les Serres

APLEC PER SANTA CECÍLIA



Espàrrecs a la planxa

PREPARACIÓ
Escurem i eixuguem els espàrrecs, els fem a la planxa.
En una paella al foc posem l’oli, el vinagre, la llimona, sal i 
pebre.
Quan arrenqui el bull afegim la tomata ratllada, un parell de 
minuts, ho traiem del foc.
Haurem posat assecar el pernil  el mig de dos papers de 
forn dins el microones, amb els dits l’esmicolem  ben petit.
Servim els espàrrecs ben calents regats amb la vinagreta 
calenta que hem fet a la paella i per últim tirem per sobre el 
pernil esmicolat  i els pinyons.
Sobretot que sigui tot ben calent. 
Bon profit.

INGREDIENTS

· 1 llauna 
d’espàrrecs 
blancs gruixuts

· Pernil salat
· Oli
· Vinagre (un rajolí)
· Suc de llimona 

(una cullerada 
sopera)

· 1 tomata ratllada
· Pinyons
· Sal i pebre
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Llenguado amb salsa d’ametlles

PREPARACIÓ
Poseu sal i  pebre blanc 
als filets de llenguado.
En una paella daurar els 
filets de llenguado amb 
l’oli d’oliva. 
Retirem els filets i a la 
mateixa  paella hi 
afegim les ametlles que 
haurem  daurat  lleuge-
rament , afegim el vi 
blanc, es lliga la salsa 
amb la maicena i es 
rectifica de sal.

INGREDIENTS

· 16 u. Filets de llenguado 
· 1 copa vi blanc   
· 200 g. Ametlles 

laminades 
· 1 cullereta de maicena 
· 1 raig  d’oli d’oliva
· 1 pisca sal i pebre blanc
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Brunyols de vent o de Quaresma

PREPARACIÓ
En un plat fem una barreja de sucre i canyella amb pols.
Posarem al foc un cassó amb la llet la pell de llimona i la canyella, un cop arrenqui 
el bull ho retirem del foc i ho colem.
Ho tornem a posar al foc afegim el sucre i la mantega fins que es desfaci tot.
Quan estigui la mantega desfeta hi tirem de cop la farina tamisada.
A foc vaig remenar sense parar fins que quedi una massa com si fos massapà espès.
Ho retirem del foc i ho deixem temperar.
Anem afegint els ous un a un fins que estiguin tots incorporats,
(si teniu una màquina ho podeu fer amb ella).
Posem al foc una paella amb abundant oli de gira-sol i amb l’ajut de 2 culleretes 
de cafè fem boles i les anem freguin (normalment elles soles donen la volta).
Els aneu arrebossant amb el sucre i la canyella.
Si voleu podeu ruixar-los amb una mica d’anís. 

INGREDIENTS

· 200 g de  farina
· 1 got de llet (dels que tenim 

a casa per beure l’aigua) 
· 150 g de mantega 
· 6 ous, (si son grossos  5 )
· 40 g de sucre 
· pell de llimona 
· 1 branca canyella 

DE LA NURI
LA RECEPTA



Altres activitats

LA LLÉMENA ESPAI NATURAL. SORTIDES  PROGRAMADES  FINS A L’ESTIU

AGENDAA
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Les propostes de sortides  que resten per aquest curs tenen un àmbit més 
comarcal que local.Podem fer descobriments interessants. Us esperem!!

DIA       ON ANEM.... MATÍ  QUI ENS  
  TOT EL DIA PORTA

22 GENER Pujals. Cornellà de Terri Matinal** Carme

19 FEBRER Canet - Puig d’Adri matinal Carme

19 MARÇ Sant Iscle - Castell de Colltort matinal Toby

16 ABRIL Salt  de Martís - Pla de l’Estany Matinal ** Carme J.

21 MAIG    Ruta literària Quart Matinal** Joan

18 JUNY    Pont de la Rovira - Vall de Bianya Tot el dia Toni/Maite

5 FEBRER XI campionat social de ciclisme de Bescano

11 FEBRER Activitat a la Llémena. 
                    Celebració dels 25 anys del Consorci del Ter.

2 ABRIL Diada del Ram a Les Serres

A PRIMERS DE JUNY Nit Remença a Sant Esteve de Llémena

11 JUNY Diada de Corpus a Llorà 

L’activitat es durà a 
terme els dies 17 i 
24 de febrer, i 3 de 
març de 19h a 21h 

al Cau de Llorà

Per a inscriure’s o per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament:
1- Trucant a l’Ajuntament al número 972 44 30 34 en horari d’atenció al públic (dilluns 
de 16:00h a 18:00h i dimarts i dijous de 9:30h a 14:00h).
2- Enviant un correu electrònic a: ajuntament@smartillemena.cat.
3- Directament a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.
El curs té un cost de 50€ i només es realitzarà amb un mínim de 6 persones.

TERCER TALLER D’“INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS”



I
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INFORMACIONS
D´INTERÉS

Taller d’iniciació digital

• Lloc: Edifici de la Generalitat a Girona. Plaça Pompeu Fabra 
1, 17002 Girona Sala: Aula de formació AF02

Per inscriure’s a les sessions: podeu usar aquest formulari 
https://web.gencat.cat/ca/temes/administracio/tallers-daprenentatge-digital/

BOSSA DE VOLUNTARIAT

Vols formar-ne part ? T´expliquem com fer-ho:

Desa a la teva llista de contactes el telèfon 660 85 14 79

Envia´ns un Whatsapp  amb les teves dades.

NOTES:

*Pots contactar amb l’Ajuntament o exercir els drets en 
matèria de protecció de dades adreçant un escrit a 
l’Ajuntament per qualsevol mitjà.El teu número de telèfon 
l’utilitzarà l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
(Responsable del tractament) per enviar informació del 
municipi.

Més informació sobre protecció de dades a 
www.smartillemena.cat.  

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

23 de febrer de
2023 a les 16            h.

23 de febrer de
2023 a les 10 h.

23 de febrer de
2023 a les 12 h.
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BANYA BOCDe

Totes les persones són iguals davant

la Llei. Per això:

Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat

Igualtat i
No Discriminació

Organitza:

“No puc entrar pel meu look o
perquè tinc discapacitat?”

(testimoni real)

#GironèsEnPlural #DretsPersonesAmbDiscapacitats

Hi col·laboren:

“El dret d’admissió no et dona
dret a no deixar-me entrar per
la meva discapacitat”

(testimoni real)

No s'ha de permetre cap

forma de discriminació per

motius de discapacitat.

S'han de promoure els canvis

necessaris per assolir la igualtat

real i eliminar la discriminació de

les persones amb discapacitat.



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 notificacions 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 notificacions Whatsapp és un canal de comunicació unidireccional. 
El teu número de telèfon l’utilitzarà l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena (Responsa-

ble 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.


