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EDITORIAL

d
2020 nou any, nous reptes
Benvingut 2020, no sabem que ens depararàs… peró el que tenim clar
es que ho afrontarem amb dignitat i rigurositat.

A nivell personal ha sigut tot un orgull acabar l´any fent costat als veïns i veïnes que han
organitzat els diversos actes nadalencs així com començar-lo donant la benvinguda a
Ses Majestats els Reis de l´Orient. Una nit màgica que ens fa veure i viure la realitat amb
ulls d´infant.
Sant Martí és un municipi petit i on costa fer quòrum per poder tirar endavant activitats
lúdiques per aixó cal agrair a tots i a totes, entitats , comissions i associacions els
esforços per mantenir –ho viu. No defalliu!
Tots tenim el fet instintiu de deixar molt clar del poble que som , peró cal recordar el
municipi al qual pertanyem. Valorem el que tenim com a municipi: quatre pobles i un
veïnat! El que fem , fem-ho junts, tots hi guanyarem…
Una cosa que hem notat aquest final i inici de nou any, és que no hem tingut un “blanc
Nadal” ni la gebra ha cobert els vorals de la Llémena... Què vol dir aixó? Hi ha qui diu
que “són cicles de la natura”, altres que el “canvi climàtic ja ès aquí”...
Els experts ens diuen que la segona opció és la certa , que els seus efectes ja han arribat
i que cal actuar ja!. Estem davant d´un repte que implica compromisos per part de tots.
Cal un canvi de paradigma de producció i de consum.
Què podem fer nosaltres , les veïnes i veïns? Donç petites coses... Separar la brossa i
posar-la en el contenidor adequat, ús d´endolls i bombetes eficients, compra racional de
productes de temporada , evitar el plàstic d´un sol ús utilitzant carmanyoles o pots de
vidre, utilitzar el transport públic (aprofito per recordar-vos que tenim un servei a
demanda)...
Com deia aquell: “els petits reptes són poderosos”
Aprofito aquestes ratlles per desitjar-vos un BON 2020 VEÏNES I VEÏNS DE SANT MARTÍ!!!!

M. Dolors Arnau
Alcaldessa de Sant Martí de Llémena

BDB|3

A

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, celebrades durant el Segon semestre de 2019,
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:

· El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona
comunica la interposició del recurs ordinari contenciós
administratiu 351/2019 contra els Decrets de l’Alcaldia
46/2019 i 47/2019, de 16 de juliol de 2019, interposat
per QPARC 2014, s.l. i Margarita Adroher Durban.
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.

Recaptació:
· S’han registrat les notificacions 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 bonificacions i de domiciliacions de deutes tributaris, i s’han presentat escriptures
per a la liquidació de plusvàlues i actualització cadastral.

Llicències d’obres:
S’han atorgat les següents llicències d’obres:
> 25/2019 reconstrucció mur i reparació de degoter
coberta a l’habitatge de la P. 112 del Veïnat de La
Canova de Llora.
> 27/2019 ampliació d’habitatge al C/ de la Canova,
3 de LLorà.

· El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya envia el
certificat de l’acord en relació al nomenament del Jutge
de Pau substitut, Sr. Joan Puig Massa.

> 29/2019 reforma interior sense augment de superfície ni volum al habitatge de la P. 3 del Veïnat de La
Canova de Llorà.

· El Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona,
comunica la intenció de realitzar un tractament superficial de reg asfàltic previsiblement el mes d’abril de 2020
a la carretera GI-V-5315 de Granollers de Rocacorba.

> 01/20019 Comunicació d’obres per a la reforma del
bany, millora accés a l’habitatge i instal·lació de
baranes per fer-ho accessible, al C/ de l’Església,
36 de Llorà.

· El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona
comunica la interposició del recurs ordinari contenciós
administratiu 340/2019 contra el Decret de l’Alcaldia
44/2019, de 16 de juliol de 2019, interposat per QPARC
2014, s.l. i Margarita Adroher Durban.

> 31/2019 construcció tanca perimetral a la finca del
C/ de la Canova, 1 de Llorà.

· El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona
comunica la interposició del recurs ordinari contenciós
administratiu 331/2019 contra el Decret de l’Alcaldia
48/2019, de 16 de juliol de 2019, interposat per QPARC
2014, s.l. i Margarita Adroher Durban.

> 33/2019 reforma forjat i coberta a Can Raurell de
Granollers de Rocacorba.
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> 01/2019 reforma i ampliació de Cal Ferrer del Pla
de Sant Joan.

> 35/2019 remolinat tanca de la façana del
C/ del Molí, 7 de Llorà.

BANYADeBOC
Altres acords:
> 37/2019 refer paviment de la terrassa exterior al
C/ de l’Església, 10 de Llorà.
> 38/2019 refer paviment de la terrassa d’un apartament a Can Roca de Llorà.
> 42/2019 pavimentació de la baixada al segon
bancal al C/ de les Carboneres, P. 74 de Llorà.
> 14/2019 construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al C/ Collet de l’Escaleta, 6 de Llorà.
> 34/2019 construcció habitatge unifamiliar aïllat al
C/ Velers, 36 de Llorà.
> 47/2019 anivellació de terreny a la finca 226 del
Veïnat de La Canova de Llorà.
> 43/2019 cobert agrícola per a cavalls a La Ginestera de Granollers de Rocacorba.
Locals municipals:
S’ha autoritzat l’ús de locals i/o material municipals en
les següents dates i per les següents activitats:
DATA

LOCAL

ACTIVITAT

29/06/2019

Pavelló de Llorà

Celebració familiar

Del 8 al 16 set. 19

Pavelló de Llorà

Actes Festa Major

29/09/2019

Pavelló de Llorà

Festa privada

20/10/2019

Els Estudis

Dinar comunitari

Del 17 al 21 oct. 19

Pavelló de Llorà

Motorfest

Del 30 de nov. 19
al 12 gen. 2020

Els Estudis
Pavelló de Llorà

Activitats
nadelenques

Locals municipals:
S’ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses
i marxes ciclistes:
DATA

CURSA

29 set. 19

Cursa Cingles de la Llémena

29 de set. 19

3era Marxa cicloturista Gerundona Road

13 oct. 19

XXI edició de la TRAMUN

13 oct. 19

Marca cicloturista organitzat per The
Service Course

19 oct. 19

Oncobike

27 oct. 19

5ena Marxa cicloturista Gerunda Road

Del 12 al 14
de març 2020

68 edició Rally Costa Brava (antics)

Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar
els següents:
· S’aprova el conveni de cessió d’ús d’un espai de 51,58
m2 on hi ha construïdes les escales d’accés al pati de
les escoles i la jardinera a Sant Martí de Llémena.
· S’aprova l’addenda al conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant
Martí de Llémena en matèria de d’assessorament per a
adequar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal fins al 30 de juny de 2023.
· S’aprova el conveni marc de delegació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida, tractament i valorització dels
residus municipals.
· S’aprova el conveni de cessió d’ús de diversos espais
de la finca de Can Gatsiu de Llorà com a zona d’estacionament puntual dels vehicles del servei de gestió de
l’abastament d’aigua potable del municipi.
· S’aprova el conveni entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal del Gironès de delegació del servei d’explotació de la mini-deixalleria de Llorà.
· S’aprova l’addenda del Conveni marc del col·laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès – Consorci de
Benestar social Gironès-Salt i l’ajuntament de Sant
Martí de Llémena per al desenvolupament del Projecte
comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, per tal de procedir a la pròrroga per
dues anualitats més; des de l’1 de gener del 2020 fins al
31 de desembre del 2021.
· S’acorda aprovar l’Addenda del Conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès
i l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena per prorrogar la vigència del Conveni en matèria de promoció
turística per a dos anys, fins al 31 de desembre del
2021.
· S’acorda acceptar el pressupost presentat per
Desbrossaments Valentí Ferran, S.L., (B-17696220) per
executar els treballs de manteniment de les franges
perimetrals de les urbanitzacions de Sant Pere de Llorà
i de Granollers de Rocacorba, per un import de
18.149,99€, IVA inclòs.
· S’acorda sol·licitar la subvenció a la Generalitat de
Catalunya, dins la línia de dinamització territorial
2018-2019, per tal de millorar i condicionar l’enllumenat
públic de la zona del Molí-Fontanella de Llorà.
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· S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa
Automòbils Llinars C16, s.l. (B67204123) per realitzar el
subministrament de vehicle per a la brigada municipal tot
terreny estil pick up, per un import total (IVA inclòs) de
6.000€, IVA inclòs.

Ple extraordinari de 16/10/2019
· Aprovació de la urgència.
· Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i
per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques
catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

· S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa
Culturània (J17713686) per realitzar els treballs de realització dels continguts i disseny d’una senyal de contingut
històric i cultural de l’església de Sant Pere de Llorà, per un
import total (IVA inclòs) de 1.137,40€, IVA inclòs.

Ple ordinari de 28/10/2019
· Aprovació de les actes anteriors.
· Donar compte dels Decrets dictats des de la darrera
sessió ordinària.
· Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 3T
2019.
· Donar compte del període mig de pagament i morositat
3T 2019.
· Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust
3T 2019.
· Aprovació del Pla Econòmic Financer per 2019-2020.
· Aprovació inicial del Pressupost i plantilla de personal
2020.
· Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances
fiscals pel 2020.
· Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l’Inventari
de camins municipal.
· Ratificació modificacions dels Estatuts del Consorci del
Ter.
· Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies.
· Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre del TSJC de
protegir les seus judicials amb Mossos d’Esquadra.
· Torn obert de paraules.

· S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa
carrosseries ESMI S.L. (B55205082), per realitzar el subministrament de remolc per a la brigada municipal, per un
import total (IVA inclòs) de 1.210€, IVA inclòs.
· S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa
Tecnitex, Pere Omedes i Matas (40335436Z) per realitzar el
subministrament de material i epis per als treballadors de la
brigada municipal, per un import total (IVA inclòs) de
855,85€, IVA inclòs.
· S’acorda Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de St. Martí de Llémena i l’Agència
Catalana de l’Aigua per a la redacció del projecte constructiu de Sanejament i Depuració de Llorà (TM St. Martí de
Llémena).

PLENS
Els darrers Plens celebrats presentaven les següents
ordres del dia:

SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ
CONCEPTE

IMPORT

Ple ordinari de 29/07/2019
· Aprovació de les actes anteriors.
· Donar compte dels Decrets dictats des de la darrera
sessió ordinària.
· Donar compte de l’estat d’execució pressupost 1T i 2T
2019.
· Donar compte del període mig de pagament i morositat
1T i 2T 2019
· Donar compte de l’informe de seguiment Pla d’Ajust 1T i
2T 2019
· Donar compte de les línies fonamentals del pressupost
2020.
· Donar compte de la liquidació del pressupost 2018.
· Nomenament del Jutge/essa de Pau Substitut/a.
· Aprovació dates festes locals 2020
· Aprovació definitiva permuta camins Oliveras
· Aprovació definitiva permuta camins Bosquerós
· Aprovació definitiva desafectació camí de l’Església de
Llorà.
· Moció grup ILL respecte activitats al Cau de la Vall.
· Precs i preguntes.

Millora enllumenat públic zona Molí-Fontanella

33.294,55€

Extres Portada Aigua 2ª Fase V. Boratuna

9.378,00€

Edició revista BdB i contractació escènics

3.909,21€

Condicionament camí ral

1.600,00€

Noves tecnologies: dominis, T-CAT, IP fixa

220,22€

Informació digital església de llorà

909,92€

Manteniment franges Llorà i
Granollers de Rocacorba

8.564,90€

Festa Remença 2019

1.600,00€
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SUBVENCIONS ATORGADES PER LA GENERALITAT
CONCEPTE

IMPORT

Compensació càrrecs electes

8.752,86€

Tractament vegetació en urbanitzacions i
nuclis urbans

3.990,00€

Programa dinamització i impuls territorial

39.708,48€

Programa garantia juvenil, joves en pràctiques

11.000,00€

Subvenció Jutjat de Pau 2019

860,00€

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
PER UNA COSMÈTICA SALUDABLE
Sovint, per aquestes festes de Nadal i Reis, aniversaris
o altres celebracions es fan regals com perfums, colònies per després de l’afaitat, cremes hidratants o
antienvelliment, olis, sals de bany, productes per a
maquillatge o altres tipus de cosmètics.
A Espanya, la despesa mitjana anual per persona és de
més de 150 euros i a Catalunya podria ser força més alta.
Despesa en productes de bellesa al món

Despesa mitja per persona en productes cosmètics al 2019
Maquillatge
Higiene personal
Japó
Suissa
Estats Units
Regne Unit
Alemanya
Italia
Espanya
Arabia Saudí
Xina

Productes per la pell
Perfums
260,62€
246,52€
223,05€
206,06€
182,19€
160,84€
151,93€
109,37€

Darrerament han aparegut notícies als mitjans de comunicació alertant dels riscos dels tints per al cabell i de
substàncies químiques allisadores en relació al càncer
de mama. I diferents revistes científiques han trobat en
els cosmètics més de 10.500 substàncies químiques
que podrien ser disruptores endocrines, és a dir, que
alteren el correcte funcionament hormonal produïnt a la
llarga infertilitat, diabetes, obesitat i altres alteracions
hormonals.
Els principals disruptors endocrins utilitzats per la
indústria cosmètica són els ftalats, els parabens, el
triclosan i compostos d’alumini.
Els ftalats s’utilitzen en la majoria de productes d’higiene personal per fixar fragàncies, mantenir el color o
impedir que l’alcohol dels perfums s’ingereixi i està
present en moltes llets corporals, colònies per a
nadons, olis de bany, etc.

32,14€

Font: Statista Consumer Market Outlook

Utilitzem una mitjana de 9 productes cosmètics al dia,
molts d’ells amb substàncies perilloses que penetren al
cos i poden ser perjudicials per a la salut a llarg termini.

A Espanya s’ha vist que més del 96% de parelles
mare-fill presenten restes de metabòlits de ftalats en
orina, concentració molt per sobre de la mitjana europea i amb un risc potencial de produir alteracions
neuro-endocrines.
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
Els parabens es troben com a conservants de xampús,
gels, molts sabons líquids, olis de dutxa i cremes corporals. Es poden identificar en les etiquetes d’aquests
productes buscant el terme “parabenes” i poden
incloure metilparabèn, etilparabèn, propilparabèn i
butilparabèn.S’han relacionat amb un major risc de
càncer de mama.
Els triclosans s’utilitzen per impedir el creixement
bacterià en sabons, alguns desodorants, col·lutoris i
pasta de dents. S’han relacionat amb càncer de còlon i
malalties inflamatòries intestinals.
El clorhidrat i el clorur d’alumini són contaminants
hormonals presents en molts desodorants antitranspirants, pintallavis i pasta de dents que també s’han relacionat amb un augment del risc de patir càncer de
mama.
Consells per reduir l’exposició a aquests
contaminants hormonals o disruptors endocrins
El més senzill és comprar o fer-se un mateix els productes amb substàncies d’origen natural. Cada cop més hi
ha marques que garanteixen l’origen natural dels seus
ingredients i l’absència de ftalats, parabens i altres
contaminants.
A més a més no sempre són més cars que altres
marques que contenen disruptors endocrins.
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Cal mirar sempre l’etiquetat dels cosmètics que comprem i evitar els que contenen fragàncies tòxiques.
L’organització “Environmental Working Group” diposa
d’una base de dades online el la què es pot comprovar
la seguretat de més de 70.000 productes:
EWG Skin Deep Cosmetics Database
https://www.ewg.org/skindeep/
Cal dir també que en pocs dies de no utilitzar els
cosmètics amb contaminants hormonals el nostre organisme és capaç de reduir les seves concentracions en
orina de forma important, per tant, és important repensar el nostre consum en aquest tipus de productes i
fer-ho d’una forma més saludable i sostenible.

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
TOTHOM HI ÉS CONVIDAT
Ja fa més de vint anys que un grup de veïns ens reunim
el mes de setembre per tal de fer la programació de les
sortides mensuals que, d'octubre a juny, duem a terme.
Aquestes excursions les realitzem per tal de visitar i
conèixer els entorns de la Vall i de les comarques gironines, per gaudir d'una caminada compartida i naturalment per estar en contacte i conèixer noves persones,
ja que les nostres sortides estan obertes a tothom.
Ens trobem el tercer diumenge de cada mes a les 10h a
la plaça de Sant Martí, davant del bar de Can Reixach i
si la sortida és lluny o llarga, quedem, previ avís, al
pàrquing del centre comercial de Sant Ponç.

DIA

EXCURSIÓ

RESPONSABLE

17 NOVEMBRE

D’Adri a Rocacorba

Rudolf

OBSERVACIONS

15 DESEMBRE

De la font de La Torre al volcà Puig d’Adri

Rudolf

19 GENER

De Bustins a Sant Aniol

Toby

16 FEBRER

Ribes del Ter fins a Campdorà

Joan

15 MARÇ

De St. Aniol a Les Planes

Toby + Josep

19 ABRIL

De Sadernes a Oix

Rudolf

Tot el dia

24 MAIG

Cap de Creus

Joan Juventench

Tot el dia

21 JUNY

Massanet de Cabrenys

Susanna

Tot el dia

Últim dissabte de juny

ENRONDALLÉMENA

20 Setembre

Dinar d’organització

Estudis de S. Martí de Llémena
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA EXECUTA OBRES DE MILLORA EN
DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ RAL
El darrer trimestre del 2019 la Mancomunitat de la Vall de Llémena ha
executat el contracte d’obres per a l’arranjamet de diversos trams del
camí ral de la Vall de Llémena. Aquest projecte s’ha desenvolupat
amb un import d’adjudicació de 58.472,74€ (IVA inclòs) a l’empresa
ARICO FOREST SLU. Els treballs han estat subvencionats per la
Diputació de Girona mitjançant el finançament del 85% de la despesa.
Les actuacions s’han realitzat en els següents trams del camí ral de la
Vall de Llémena:
-Tram de Can Verdaguer a Portsacreu en el terme de Sant Gregori.
-Tram del camí de cal Teixidor a l’Arbreda dins de Sant Martí de
Llémena.
-Tram del camí de Granollers al veïnats de les Feixes en el terme de
Sant Esteve de Llémena.
Els treballs a la zona de Sant Martí de Llémena han consistit en l’acondicionament del ferm del camí en un recorregut total de 145 ml
mitjançant paviment de formigó amb fibres i tenyit amb òxid de ferro.
A la zona de Sant Esteve de Llémena les obres han consistit en
reforçar el traçat amb sub-base i compactació del camí.

Acondicionament del camí de Cal Teixidor
a l’Arbreda – Sant Martí de Lémena.

La resta de treballs s’han desenvolupat al terme de Sant
Gregori, mitjançat la creació de diversos trencaigues a la
zona de Portsacreu per minimitzar l’impacte de les aigues,
així com la reposició d’algunes zones d’empedrat original.

Tram de Can Verdaguer a Santa Afra – Sant Gregori.
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Finalment, a la zona de Santa Afra a Can Verdaguer s’han
acondicionat diversos pasos inundables per Torrents de la
zona, concretament al Torrent de can Busó, Torrent de
Riuderou i Torrent de Can Verdaguer, així com la creació
també de trencaigues en zones de forta pendent que havien
malmès considerablemente el camí. Els trams més perillosos per dificultats del camí s’han assegurat amb barana de
fusta i els pasos inundables s’han hagut de senyalitzat per
indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Amics de Santa Cecília
Les Serres

AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

APLEC SANTA CECÍLIA

El dia 24 de novembre passat, vàrem tenir el goig de poder celebrar un any més L ‘Aplec de Sta. Cecília en lo lloc
de Les Serres. Per aquesta ocasió tinguérem la col·laboració de la Cobla Principal de Porqueres, què com és costum
i en primer lloc va fer l’acompanyament de l’Ofici Solemne en honor de Santa Cecília i després de la cerimònia tocà
la ballada de Sardanes.
D’uns anys cap aquí, les ballades per comptes de fer-les a la plaça de Les Serres es fan a l’espai del lateral a Ponent
de l’església. Prou ample pel fet. En aquest mateix espai va tenir lloc la celebració de l’ofici religiós, doncs la capacitat interior del temple, és la que és, i no permet d’encabir de cap manera el personal que assisteix. Altre motiu d’utilitzar aquell espai, és que aprofitant el dipòsit municipal de cadires, que es guarden al magatzem de l’associació, va
poder-se condicionar l’explanada amb seients per tothom, situades majoritàriament al Sol, cosa que per aquelles
dates és d’agrair.
En el lloc que s’esmenta i al cantó de migdia, hi havia una gran figuera que havia donat cobertura amb llur ombra, en
temps passat, a celebracions de l’Associació d’Amics de Sta. Cecília, però coses del canvi climàtic i la sequera
rigorosa que es patí o ves a saber per quina raó, el cas es que l’arbre s’assecà. El dilema era què se’n feia de
l’esquelet, i com sia que el tronc tenia diferents peus de gruix considerable , algú va suggerir que potser tallant la
part superior i deixant aquest peus com a base, es podria col·locar un sobre que serviria com una taula per
diferents usos, i així es va fer. El cas és que el dia de l’Aplec, l’esmentada taula servi en primer lloc com altar per dir-hi
la missa, i més tard com una taula més on s’oferí un pica-pica a tots el assistents a l’aplec.
Cal remarcar què, un cop enllestida la darrera sardana de l’aplec, hagué una propina que tots els assistents agrairem
molt i molt, consistent en el toc d’uns curts i llargs de la Sta. Espina amb la cobla al bell mig de la rotllana i rematat
amb el Cant dels Segadors corejat per tota l’assistència.
Amics de Santa Cecília de Les Serres
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NOTÍCIES

ARRENJAMENT D´UN CAMÍ
Amb una subvenció de l´ADF s´ha pogut anivellar un
camí de les Serres , el tram que porta fins a Can Soms.

COMPRA D´UN VEHICLE
Davant les necessitats manifestades per la brigada,l´ajuntament ha comprat un vehicle tipus Pick Up per
facilitar la seva feina.

ELS CANALS DE TDT S'HAN DE
RESSINTONITZAR A GIRONA PEL 5G
Com s'ha de fer?
Els que viuen en una vivenda unifamiliar amb antena
individual només hauran de ressintonitzar els canals
mitjançant el comandament del televisor.

TRÀMITS I GESTIONS
Davant de qualsevol queixa , demanda o suggeriment dirigir-vos a l´Ajuntament.
Ho podeu fer des de l´apartat de TRAMITS PER INTERNET – e_TRAM de la pàgina web municipal:
www.smartillemena.cat
Des d'aquí podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions que us calguin , amb totes les garanties
de seguretat.
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SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’import 8.656,70 euros per a realitzar els
treballs de manteniment de les franges perimetrals de Sant Pere de Llorà i la de Granollers de Rocacorba, així com
zones verdes i parcel·les interiors.
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FESTA MAJOR DE LLORÀ
Enguany ha sigut una festa amb canvis... Canvis q ue a
parer dels assistents han agradat!Per tant l´any que ve
hi tornarem amb aquest nou format.
La festa va començar el divendres amb una caminada
nocturna (amb força participació de caminants) pels
voltants del poble i una botifarrada a l´arribar.
El dissabte es va fer la XIV Botifarra Golfa. Aquesta trobada és un campionat diferent i nocturn, on no hi ha premis,
no hi ha eliminats i on el més important és passar una
tarda-nit en bona companyia al voltant d’un tapet.
El sistema de joc és tipus lliga on tothom juga 8 partides contra 8 parelles diferents. Entre mig, es fa un
sopar entre tots els participants que ens el prepara una
empresa de càtering (Aquest any el sopar va consistir
en un pica-pica seguit del plat principal pollastre amb
escamarlans. Boníssim tot plegat).
La Golfa, enguany va començar cap a les 18.30 hores
del dissabte i es va perllongar fins les 03.30 hores del
diumenge. S’inicià amb el sorteig dels emparellaments,
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es van fer 4 partides, cap a les 22.00 hores vam fer la
pausa pel sopar i passades les 23.00 hores continuàrem amb les 4 partides restants. Tothom s´ho va
passar d’allò més bé.
En aquesta edició van participar 30 parelles, gairebé
totes conegudes d’anys anteriors, i els guanyadors van
ser la parella Joan i Toni, uns addictes a la Trobada que
hi han participat des del primer any. Enhorabona als
campions i a tots el participants que van fer que la
Trobada Botifarrera tornés a ser una jornada de diversió
i cordialitat.
El diumenge vam gaudir dels actes tradionals d´ofici
amb la coral Musicandis i sardanes a la Plaça amb la
Cobla de l´escola de Música Santa Maria de Blanes.
Al Pavelló ens vam aplegar un centenar de persones per
menjar un magnífic arrós preparat pels arrossaires
d´Argelaguer. A la sobretaula un mag ens va entretenir ,
a grans i petits, amb la seva actuació i vam acabar la
festa ballant a tot drap amb els ritmes de la Gerunda.
I fins l´any que vé!!!!

A

ACTIVITATS I
FESTES

CINGLES DE LA LLÉMENA I FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ

A l’arribada del circuit els participans van gaudir d’un
bon esmorzar de carn a la brasa amb servei de recuperació inclós! Hem de recordar que aquesta activitat la
podem fer gràcies a més de 60 persones que col.laboren any rere any, no només el dia de la cursa sino en
setmanes anteriors i que després ho celebrem plegats
amb un dinar per tots els que hi treballem.

El passat 29 de setembre es va celebrar al 12ªBTT
Cingles de la Llémena amb uns recorreguts espectaculars per la nostra Vall. Un total de 420 participants entre
ciclistes i runners van poder disfrutar d’un recorregut
que any rere any sorpren fins i tots als que som d’aquí.

La següent setmana, i després d’uns anys en stand by
vam tornar a cel.lebrar la Festa Major. El dissabte vam
comptar amb un espectacle infantil amb en Rikus que
va fer ballar i riure a petits i grans i al capvespre es va
organitzar un berenar sopar amb més de 130 persones.
Per descomptat vam gaudir amb la música del Cara a
Cara (l’antic Què Tal? que durant uns anys ens va
acompanyar a la festa). Durant el dissabte i diumenge
també vam poder gaudir de l’exposició de flors a
l’esglèsia del poble i vam concloure el cap de semana
amb un concert d’havaneres a la plaça del poble.
Aquí us deixem un recull de fotos i us esperem el proper
any a la festa Major!!!!
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III MOTORFEST A LLORÀ
Aquest any un xic deslluït per l´aigüat que va caure a
primera hora del matí.Per aquesta qüestió es va canviar
la ubicació de la concentració, que es va fer als voltants
del Pavelló.
Es van concentrar uns 120 cotxes i l´esmorzar es va fer
a dins el pavelló.
Quan va sortir el sol , a mig matí , l´ambient festiu es va
traslladar als voltants.
Tothom va poguer gaudir d´un bon matí de motor!!!

EXPOSICIÓ DE FLORS A SANT MARTÍ
Un any més dins els actes de la Festa Major vam poder
gaudir de l’exposició de flors. Enguany dedicada als 90
anys d´en Popeye i en Tintín. També si va poguer
contenplar un racó amb peces de vidre.
A la tarda , vam gaudir d´un recital d´Havaneres amb el
grup Vell Galligants
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CAVALCADA DE REIS A LLORÀ
Enguany prop de tres centes persones han acompanyat
als Reis fins la plaça, lloc on han sigut rebuts per l´Alcaldessa, M Dolors Arnau, que els hi ha fet entrega de les
“Claus màgiques¨ per entrar a les cases de la Vall. I a la
vegada SesMagestats han fet entrega d´un petit regal als
nens i nenes (prop de cent) que s´han apropat a ells.
Ha amenitzat la Cavalcada una Batucada precedida per
un “fogoner”.
Aquest any , a part de la tradicional coca amb xocolata
calenta, per fer passar la fred , s´ha ofert un got de
caldo, gentilesa del Pessebre Vivent de Sant Martí.
Agraïr la col.laboració de tots en la preparació , organització i partcipació de la Cavalcada , agraïment que fem
extensiu a l´Ajuntament de Sant Esteve de Llémena per
la seva implicació en la mateixa.

NADAL 2019, GRANOLLERS DE ROCACORBA
El passat 25 de desembre, a les 12h del migdia, es va
celebrar a l’església de Granollers de Rocacorba la
Missa de Nadal. En la celebració s’hi van reunir una
cinquantena de veïns i veïnes de la Vall del Llémena. A
la sortida es va poder fer el vermut sota el sol càlid
d’aquest hivern.

BDB|17

A

ACTIVITATS I
FESTES

56è PESSEBRE VIVENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Arribades les dates de Nadal hem tornat a fer el nostre
pessebre vivent, aquest any amb alguna novetat.
-La més important: el canvi de data per qüestions d´organització el vam representar el diumenge dia 29 de desembre.
-Vam poder gaudir del boníssim caldo Aneto, donació
d’aquesta empresa per estar associats a la Federació
de Pessebres de Catalunya.
-Presentació amb un toc d´humor i amb algunes escenes noves, ben decorades i il·luminades, aprofitant
algun racó més del nostre petit i bonic poble.

va beneficiar en el tema econòmic, tan amb la donació
de la voluntat a l entrada com amb la venda de pa amb
tomata i botifarra al final.
També es va augmentar el nombre de figurants, gent de
tota la Vall amb il·lusió i ganes de participa-hi, potser
degut a la propaganda extra que es va fer a les revistes
municipals de la vall, anunciant la nova data del pessebre i els contactes per participar -hi.
A TOTHOM MOLTIIIIISIMES GRÀCIES tan als figurants
com al públic assistent i també a l esforç dels organitzadors.
L’any que ve més i millor.

Es va augmentar el nombre de visitants amb lo qual ens
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BON ANY A TOTHOM !!!!!!!!
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NIT D’ESTELS A CARTELLÀ
Activitat realitzada al poble de Cartellà. S’emmarca en
l’acord de col·laboració entre el Consorci del Ter i
Dipsalut “Salut i Natura a la vora del Ter”.
Dirigida per Josep Espigulé (astrònom i tècnic del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà) i Anna Serra i
Ponç Feliu (Consorci del Ter).
Fou una activitat d’educació i sensibilització ambiental, oberta a tots els públics.
El públic assistent estava format per un total de 41
persones, amb diversos nens i nenes amb edats entre
els 4 i 13 anys, i també alguns de més petits.
Ponç Feliu va introduir als assistents amb una explicació sobre l’activitat que es desenvoluparia, el lloc,
l’objectiu, la durada i algunes qüestions de caràcter
més tècnic i introductori, a més d’explicar el recolzament de Dipsalut. Tot seguit, Josep Espigulé va prendre
la paraula i va explicar en què consistiria l’activitat i
unes primeres explicacions sobre el món de l’astronomia, l’observació d’astres, el moviment de la terra i el
sol, i algunes curiositats més sobre l’activitat que es
realitzaria; tot això il·lustrat de diferents elements per
fer-ho més visual i entenedor (un focus, un paraigua,
planisferis, etc.).
A continuació els assistents es varen desplaçar des del
lloc on es feien les explicacions (sota un llum del carrer),
fins al camp de futbol, on no hi havia llum, tret d’un
focus d’una casa de colònies, amb qui es va haver
d’anar a parlar per tancar el llum. Es varen observar
constel·lacions, estels i planetes com Júpiter (amb els
quatre satèl·lits) i Saturn, amb l’anell característic,
gràcies a un telescopi. També es va poder veure el
triangle d’estiu, Cassiopea, Deneb, Sirius,Vega i altres
estels potents, així com l’ossa Major, la Menor i l’estrella Polar. També es va fer un joc, al final de
l’activitat, dels signes del zodíac.

Al llarg de l’activitat, es van transmetre alguns dels
valors dels treballats a la jornada tècnica a Dipsalut,
sobretot pel fet d’haver de compartir el material entre
tots (per fer cua per observar pel telescopi), o pel fet de
ser una activitat nocturna i amb poca visibilitat. També
per la paciència amb els llums de la casa del costat,
amb qui finalment es va poder acordar tancar-los. En
resum, fou una activitat molt agradable i interessant, i
tothom en va quedar molt satisfet.
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es va començar a implantar a partir de l’any 2001. Aquest
Pla marca el camí a fer per tal que l’aigua i l’àmbit fluvial
esdevinguin elements d’identitat i singularitat de la conca
del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i compatibilitzant-lo amb el desenvolupament d’activitats econòmiques,
socials i culturals de manera sostenible i coordinada.
El Consorci del Ter està format per 70 ajuntaments i 5
consells comarcals de la conca del Ter.
Representa al 100% de la població riberenca dels rius
Ter i Freser. Un total de 270.661 habitants (dades 2018).
El Consorci treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar actuacions en el territori
que configura l’àmbit fluvial del riu Ter. L’existència
d’aquest ens supramunicipal és una oportunitat per
aconseguir una ordenació global i integral d’aquest riu
com a eix vertebrador d’un territori ric i heterogeni.

Els lectors del Butlletí Banya de Boc us preguntareu
perquè fem un article que parli del Consorci del Ter.
Primer de tot explicarem que és el Consorci del Ter i perquè
l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena en forma part.
El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter
associatiu amb personalitat jurídica pròpia i regida per la
Llei d’Administració Pública de Catalunya. Crea i gestiona serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de
la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a través de
quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni
cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i
sensibilització. El Consorci pretén representar tots els
òrgans de l’administració, així com els agents socials,
econòmics i polítics de la conca del riu Ter.
L’ens es va constituir el desembre de 1998 a través del
Projecte Alba-Ter/Ave cofinançat per la Unió Europea
mitjançant els fons FEDER (Programa TERRA). El projecte
Alba-Ter/Ave es va traduir en la implantació d’un sistema
d’informació geogràfica a la conca del Ter (SIG) i en l’elaboració del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter (POIRT), que
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Els objectius estratègics del Consorci són:
> Impulsar el desenvolupament territorial de l’espai
fluvial des de la iniciativa local.
> Ser l’organisme de referència en l’ordenació territorial
de la conca.
> Cohesionar el territori utilitzant el riu com eix d’unió.
> Aconseguir una creixent valorització del patrimoni
cultural vinculat als usos tradicionals de l’aigua i del
patrimoni natural.
> Treballar per desenvolupar les potencialitats econòmiques del territori.
L’ajuntament de Sant Martí de Llémena en forma part
des de l’any 2018. Inicialment només formàven part del
consorci els municipis per on hi passa el riu Ter, però a
partir d’un moment determinat s’hi van afegir els municipis per on hi passaven els afluents de la conca del riu
Ter com és el cas del Riu Llémena.

T

CONSORCI
DEL TER

Vam pensar que era una bona manera per protegir
l’entorn fluvial que tenim a Sant Martí, un bé frágil i afectat per les activitats de l’entorn i el canvi climàtic.

· Arranjament del camí existent per fer-Io apte per a
senderistes i ciclistes al Pla de Can Font-Ia Safa a Sant
Julia de Ramis. També s'ha ínstallat senyalització.

De fet moltes de les activitats del Consorci van encaminades a protegir l’entorn fluvial del Ter i dels seus
afluents mitjançant accions directes sobre el territori o
de divulgació en escoles o fent activitats en els diferents
municipis.

· lnstal-lacló de senyalització al Bosc de Can Salvatella,
en terme municipal de Sarria de Ter. En aquesta població, també s'ha instal-lat un aguait amb pantalla de
fusta tractada amb obertures a diferents alcades per a
permetre I'observació de fauna.

Podeu consultar la seva web www.consorcidelter.cat
El 26 de Setembre vam assistir a l’Assamblea General
que es va celebrar a Manlleu. En aquesta reunió ens van
informar de totes les activitats realitzades pel consorci
durant l’any 2018 i en concret les que es van portar a
terme al Gironès de les quals us en fem un resum.

· Adjudicació de treballs Post-LlFE del projecte "Recuperació d'hábitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" a
Bescanó, Sant Gregori i Girona.

PROJECTES I ACTIVITATS REALITZADES AL
GIRONÈS L’ANY 2018

· Financament per a la construcció d'una escala de
peixos al riu Onyar a Girona.

· Actes del 20é aniversari del Consorci del Ter. Del 3 al 5
de juliol diferents representants municipals van recórrer
la Ruta del Ter portant aigua amb un cántir des del naixement a la desembocadura. Es va passar per les poblacions de Bescanó, Salt, Girona, Sarria de Ter, Sant Julia
de Ramis, cervlá de Ter, Sant Jordi Desvalls i Flaçà.

· Recuperació d'un safareig públic i el seu accés a Flaçà.

· Execució del projecte de conservació de la tortuga
d'estany a les riberes del Baix Ter a Bescanó, Sant Julia
de Ramis, Sant Jordi Desvalls i Flaçà.
· Impuls al projecte de millora de les poblacions de
quirópters i valorització de patrimoni natural de riberes
del Baix Ter a la plana del Gironés amb actuacions
a Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i Sarria de Ter.
· Actuacions de millora del bosc de ribera i control d'espécies invasores (Ailanthus altissima) a I'entorn de la
resclosa d'en Joga a Bescanó, així com substitució
d'una passera de fusta i restauració de la barana de
I'itinerari existent. També lnstal-lació de senyalització.

· Assessorament a Sant Julia de Ramis i Sarria de Ter per
sol' licitar a l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACA) la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lIeres.

· Treballs de millora ambiental a la lIera del torrent de
Can Guilana a Sarria de Ter.
· Financarnent per a la construcció d'un pas de peixos al
Molí de Camós a Sant Esteve de Llémena (comarca de
la Garrotxa).
· Eliminació de restes i recollida de deixalles a I'entorn
de la resclosa d'en Joga a Bescanó i a la parcella de
Can Salvatella a Sarria de Ter.
· Acord de custodia fluvial amb l'Ajuntament de Bescanó per la gestió de 1'lIla de la Pilastra.
· Adhesió al Consorci del Ter de l'Ajuntament de Quart.
Respecte a la Ruta del Ter:
>Presentació d'una aplicació per a móbil per a I'itinerari
de la Ruta del Ter a Sant Julia de Ramis.
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> Definició de la Ruta de l'Onyar que transcorrerá pels municipis de Girona, Quart, Fomells de la Selva i Campllong.

· Assisténcia a I'acte «Sélvans 2018 - Bascas, urgéncia
i oportunitats> a Salt, 01/06/2018.

>Explicació de la Ruta del Ter al Festival Ciclista Sea
Otter Europe a Girona.

· Assisténcia a la presentació del resultat final del
procés d'elaboració del Pla Estratégic de Turisme de
Girona, 01/06/2018 i 20/09/2018.

· La novena edició de la campanya de préstec del lIibre
"El tresor del Ter", adrecada a centres escolars amb
alumnes entre 10 i 12 anys, enguany va sol, licitar
exemplars I'escola Marta Mata de Girona.
· Cessió de I'exposició sobre especies autóctones deis
nostres rius i el perill de les invasores, realitzada amb el
projecte LlFE Potamo Fauna, a diferents centres
educatius (s'ha realitzat també una xerrada): Institut
Narcís Xifra de Girona i escala FEDAC Pont Majar de
Girona.
· Realització de xerrades sobre el riu Ter i el Consorci
del Ter a I'escola Verd de Girona, I'escola Les Alzines de
Girona i l'lnstitut Ermessenda de Girona.
· També sortida a les Hartes de Salí amb alumnes de
I'escola Verd de Girona i Gimcana Naturalista amb
alumnes de diferents escoles de Salt, a les Deveses.
· Xerrada al curs de voluntariat ambiental de la UdG,
Girona, 23/11/2018.
· Acte de cloenda deis 30 anys del Concurs de Fotografia
Naturalista de l'Associació de Naturalistes de Girona
(ANG) a Girona, on el Consorci havia participat en les
últimes 5 edicions amb la categoria "Riu Ter", 02/02/2018.
· Participació en la sortida técnica organitzada pel Grup
de Treball de Custódia Municipal (GTCMu) sobre experiéncies de custodia municipal a Sant Julia de Ramis,
22/02/2018.
· Participació en la presentació de la campanya de
micromecenatge del documental "El Ter al Límit" a
l'Ajuntament de Girona, 15/05/2018.
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· Assisténcia a la presentació del lIibre "Susqueda,
crónica d'una catástrofe" a Girona, 09/06/2018.
· Assisténcia a la presentació de la nava marca de Salt,
19/07/2018.
· Sessió informativa sobre la modificació de l'Ordenanca
de construccions i lnstal-lacions al Parc del Ter, Hartes
i Deveses de Salt a la Coma-Oros de Salt, 04/09/2018.
· Preséncia al seminari Connecting Natural&Cultural
Heritage al Parc Científic i Tecnológic de la UdG,
Girona, 04/10/2018.
· Assisténcia a la reunió de seguiment a l'lnstitut Catalá
de Recerca de l'Aigua (ICRA) a Girona de les actuacions recollides al 2n cicle del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, 2016-2021,
13/11/2018.
· En el marc de I'acord de col-laboracló amb Dipsalut, des
del Consorci del Ter s'organitzen diferents activitats de
sensibilització ambiental que busquen promoure els
hábits saludables entre la població de la conca del riu Ter.
Enguany s'han fet aquestes:
> Taller de construcció de caixes-niu amb I'Associació
GACO a Sant Gregori, 18/03/2018.
> Taller de peca científica a 1'lIla deis Salzes amb I'ictióleg Quim Pou de Sorelló. L'activitat anava dirigida als
habitants de: Celrá, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà,
21/04/2018.
> Descoberta nocturna de ratpenats amb Laura Torrent
de Montfred Natura a Bescanó, 15/06/2018.

T

CONSORCI
DEL TER

> Descens en caiac amb Kayak del Ter entre Colomers
i Verges amb vems de Bordils, 01/07/2018.

• Aquest any, a més, s'han fet altres activitats d'educació i sensibilització:

> Taller d'iniciació a la marxa nórdica amb Nordic
Walking Girona a Sant Julia de Ramis, 29/09/2018.

> Taller d'anellament d'ocells a Girona amb l'Associació
El Blauet, en el marc de les activitats "Anem a ... " que
organitza l'Ajuntament de Girona des de la Caseta de la
Devesa, 17/02/2018 .

> Taller d'iniciació a la marxa nórdica amb Nordic
Walking Girona a Flaçà, 29/11/2018 .
> Tres tallers amb Serveis Socials de Salt: d'anellament
d'ocells
(02/07/2018),
de
plantes
medicinals
(09/07/2018) i de descoberta de ratpenats (16/07/2018).
> Un taller d'anellament d'ocells amb MIFAS a Sarria de
Ter (09/07/2018).

> Taller d'anellament d'ólibes a Sant Gregori amb la
col·laboració de l'Associació El Blauet, 07/06/2018.
> Taller d'anellament d'ocells a Sant Gregori amb la
col·laboració de l' Associació El Blauet, 07/10/2018.
> Taller d'anellament d'ocells a Sant Julia de Ramis amb
la col·laboració de l'Associació El Blauet, 14/10/2018.
> Taller d'anellament d'ocells a Salt amb la col·laboració
de l'Associació El Blauet, 10/11/2018.
> Taller d'anellament d'ocells a la Val! de Llémena amb
la col·laboració de I'Associació El Blauet, 11/11/2018.
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LA RECEPTA
Bunyols
de bacallà

Avui tenim el plaer de compartir l’exquisida recepta
dels Bunyols de Bacallà de “Cal Ganso”.

INGREDIENTS
· 220 gr. de bacallà
· 60 gr. de farina
· 40 gr. de mantega
· 120 ml d’aigua
· Pebre
· Julivert
· 25 gr. de llevat
· 2 ous
· Oli d’oliva

1
2
3
4
5
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PREPARACIÓ
Posar a bullir l’aigua i la mantega, en
el moment que bulli afegir la farina i el
llevat.
Retirar-ho del foc i barrejar-ho bé.
Afegir els 2 ous, primer un i després
l´altre.
Tot seguit afegir el bacallà, i pebre, all
i julivert “ al gust “.
Fregir en abundant oli d’oliva ( 4 dits )
a 160 graus.

P

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Joan Casadevall Puig

UN PASSEIG ABANS DE NADAL
Un dia d’aquesta passada tardor vaig
pujar al cim d’una muntanya per veure
de més a prop quan apuntava l’alba i
quan sortia el sol a la matinada. Per
observar la gran fondalada de la vall amb
la claror del sol, des de la muntanya.
Vaig pujar per un corriol estret i embardissat, molt poblat d’alzines, pins i
arboços. Tan poblat que ni de dies hi
entra el sol ni a les nits hi cau la fresca
rosada.
Allà no hi viu la tortuga ni el cargol, però
sí que hi viu la guineu quan s’amaga.
Pujant corriol amunt vaig sentir el
murmuri d’uns insectes: era una multitud
d’abelles que es menjaven les cireres
dels arboços. Les abelles picaven aquelles boles dolces per treure’n el nèctar i
portar-lo als bucs per construir-ne les
bresques i omplir-les de la dolça mel.
Gràcies a les abelles, que amb el seu
treball ens donen aquest producte tan
ric com a aliment, i també medicinal.
Les cireres o boles d’arboç, quan es fan
vermelles, em fan pensar en les boles
dels gallerans, tan formoses com per
posar-les en els pessebres i altres llocs
per decorar les entranyables festes de
Nadal.
Espero que aquestes festes les hàgiu
passat bé. Ara que comencem un any
nou, desitjo que sigui bo i pròsper per a
tots nosaltres i per a tothom.
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mossos.gencat.cat
@mossos

mossoscat

mossoscatalunya

mossoscatalunya

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

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.

