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d
“PEL MAIG CADA DIA UN RAIG”

Hem arribat al maig amb cert optimisme: no hi ha estat d´alarma, no hi
ha toc de queda , cada dia ens assabentem de més gent vacunada,
gaudint de més estones de sol... Però ull ! La pandèmia no ha marxat ni marxarà d´un
dia per l´altre. Tots tenim moltes ganes de ampliar la vida social , fem-ho amb seny i
seguint totes les recomanacions sanitàries. Fem-ho per nosaltres, fem-ho pels altres!
Quan arriba el maig, també vol dir que arriba la Festa Remença de la Vall. El 2020 tocava
fer-la a Sant Martí, no la vam poder celebrar. Per aixó enguany la farem al mateix lloc
previst per l´any passat: Santa Cecília de Les Serres. El seu format serà molt diferent a
anys anteriors tan per la durada (només un dia a la tarda) com el tipus de festa (s´ha
convertit en un acte “cultural”, i com a tal seguirà tots els protocols sanitaris).
Aquest maig també farà dos anys de les Eleccions Municipals. Dos anys, que pels que
ens vam “estrenar” en el Govern Municipal han sigut molt intensos, en certs moments
durs però que ens han aportat un bagatge i uns aprenentatges nous i diferents que hem
incorporat a les nostres motxilles personals.
“Pel maig cada dia un raig”, pluja de maig... les flors, els horts, les plantes l´agraeixen... i
nosaltres també. Cal que ens parem un moment a pensar i a mirar el nostre entorn, la
natura i el verd que ens envolta... Preservem-lo per les generacions futures! Fem-ho per
ells i no perquè l´Estat o Europa ens obliga a arribar al 2030 amb unes dades de
recollida de residus o de descarbonització... Si pensem amb les generacions futures ens
serà més fàcil, a tots, fer millor el reciclatge, utilitzar més el transport públic, compartir
vehicle, o quan fem o rehabilitem una casa pensar en posar renovables...

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

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el primer trimestre de 2021, 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 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.

car-ne la necessitat i/o vinculació a una activitat legalment
autoritzada.
- 04/2021 per a la instal·lació d’escomesa aèria de baixa
tensió al carrer del Molí de Llorà.
- 08/2021 per a la construcció d’una piscina al carrer dels
Termes, 12 de Llorà.
- Denegació de la llicència 26/2020 per la instal·lació d’una
coberta de plaques d’uralita o similars en finca rústica per
no adequar-se a les condicions mínimes exigides en el Pla
Especial Inventari i Catàleg de masies i cases rurals.
- 42/2020 per a la construcció d’una piscina a Cal Carreter
de Sant Martí de Llémena.

- 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.

- 40/2020 per a la construcció d’un cobert agrícola com a
quadra i menjadora per a cavalls al Veïnat de La Canova de
Llorà.

• La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia sol·licita la
col·laboració als ajuntaments per instar als particulars que
tenen aus de corral per autoconsum que ho comuniquin al
DARP amb la finalitat de controlar el virus IAAP al territori.

- 32/2020 per a la instal·lació de pastor elèctric a la finca de
l’Arbreda de Sant Martí de Llémena.

• La Direcció General de Participació Ciutadana i Processos
Electorals comunica els protocols del PROCICAT per a les
eleccions al Parlament de Catalunya.
A l’apartat ‘Aprovació de factures’ s’ha donat compte de
les factures presentades al Registre comptable de fctures
que han rebut el vistiplau per ser abonades.
Llicències d’obres

- 06/2021 per a la construcció de tanca perimetral a la finca
de la Ctra. De Girona, 14 de Llorà.
- 07/2021 per a la construcció d’una tanca de pedra a Can
Mainegre del Pla de Sant Joan.
- 11/2021 per a la instal·lació d’una pèrgola al carrer Velers,
4 de Llorà.
- 01/2021 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al carrer de la Canova, 1 de Llorà.

S’han atorgat les següents llicències d’obres:
- 44/2020 adequació de la sala de màquines i instal·lació
de calefacció a Can Abellar de Sant Martí de Llémena.
- Denegació de la llicència 28/2020 per la instal·lació d’una
tanca i un dipòsit d’aigua en finca rústica per no justifi-
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Locals municipals
Atesa la situació de crisi sanitària a causa de la COVID-19 que
patim no s’ha autoritzat l’ús de locals i/o material municipals,
en cap cas.

BANYADeBOC
Autoritzacions de pas de curses

- S’aprova la renovació del conveni de cessió d’ús de
desfibril·lador i gestió de la xarxa amb Dipsalut.

S’ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses i
marxes:
DATA
8 de maig 2021

ACTIVITAT
VI rally Els Carrilets

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els
següents:
- Assabentats de la comunicació prèvia de primera ocupació del mas El Portalló de Granollers de Rocacorba.
- S’accepta el pressupost presentat per Àrids Vilanna, slu
per realitzar els treballs d’arranjament de l’esllavissada del
marge del camí de Can Plana de Granollers de Rocacorba.
- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció
per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis
forestals. Línia 3.

- S’aprova inicialment el projecte de Pavimentació del tram
final del carrer Velers de Llorà.
- S’acorda presentar sol·licitud de subvenció a la convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, resolució PRE/544/2021, de 22 de febrer, per
danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes
en el Reial Decret 778/2020, de 25 d’agost.

PLENS
Ple ordinari de 25/01/2021
Modalitat telemàtica per la Covid-19
• Aprovació actes anteriors.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació
del Catàleg de masies.
• Proposta d’acord d’aprovació prèvia del PAE 20/2019.
• Proposta d’acord d’aprovació prèvia del PAE 04/2020.

- S’acorda encarregar l’actualització del Pla de Prevenció
d’Incendis Municipal a DV Serveis Tècnics, sl.

• Proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió al PAESC 40/30.

- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona a través del
Pla de Serveis d’Assistència als ajuntaments per a la
transició energètica i l’acció climàtica, la redacció del Pla
d’Acció per a l’Energia i el Clima (PAESC).

• Torn obert de paraula.

- S’acorda l’adhesió al servei de videoconferència Localretmeet per poder seguir celebrant les sessions dels òrgans
col·legiats a distància.
- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica per
tal de realitzar un repàs a les instal·lacions del local del Cau
de la Vall.
- Assabentats de la finalització de l’activitat d’habitatge
d’ús turístic de Can Sala de Granollers de Rocacorba.
- S’acorda sol·licitar les ajudes de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici
2021.

• Proposta d’acord d’aprovació d’atorgament d’ajuts directes.

Ple extraordinari de 16/11/2020
Modalitat telemàtica per la Covid-19:
• Aprovació acta anterior.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Donar compte dels Plans Pressupostaris a mig termini
2022-2024.
• Donar compte dels informes trimestrals del primer trimestre
de 2021.
• Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost
de l’exercici 2020.
• Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de
29/03/2021 per sol·licitar la subvenció de retribucions a
l’Alcaldia i passar del 50% al 75% de dedicació.
• Ratificació conveni minideixalleria.
• Ratificació conveni de cessió gratuïta del desfibril·lador del
pavelló.

- S’aprova l’Annex al Conveni entre l’Ajuntament i el
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei
d’explotació de la minideixalleria de Llorà.

• Proposta d’acord per aprovar la memòria i l’inici del procediment de modificació i creació de les agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau.

- S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2021, incloent-hi el
projecte de canalització de les aigües pluvials del sector
nord del carrer Velers, les despeses culturals vàries, les
actuacions de manteniment de camins públics i despeses
en noves tecnologies.

• Presa de coneixement de la renúncia presentada pel Regidor
Albert Piqué Guijarro.
• Moció MAT Riudarenes.
• Sol·licitud Pla de Serveis per a la transició energètica.
• Torn obert de paraula.
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OBRES I
MILLORES

ARRANJAMENT ESLLAVISSADA DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PLANA
Durant l’episodi del temporal Glòria es va esllavissar part del marge d’accés al nucli
de cases de Can Minguet, Can Plana, Can Rourell, La Vilotxa, Can Oliveras, Can
Portaló, El Brulesc i Mas Gelats, a Granollers de Rocacorba.
L’esllavissada, per ara, no afectava a la via però si que comportava un gran risc de
corriment de terres i pèrdua total del camí en un futur. Per aquest motiu, l’Ajuntament va demanar una subvenció a la Diputació de Girona per tal que es pugues
reparar i adequar de nou la via, concedint-se fins a 10.000€ per aquest fi.
Les obres de reparació de l’esllavissada s’han realitzat durant el mes d’abril
mitjançant una sabata correguda de formigó armat a 4m de fondària sota al camí i,
posteriorment, s’ha completat amb una escullera de pedra fins arribar a la part
superior del marge del Torrent de Gelats.
Gràcies a la col·laboració dels veïns, que han cedit part d’un dels camps annexes a
la zona d’obres, s’ha pogut realitzar un desviament provisional de la carretera per tal
que es pugues continuar circulant i accedint a les diferents masies durant els dies
que han durat les feines.
Les obres han tingut un import de 12.775,36€ (iva exclòs).
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MILLORES
D´ACCESIBILITAT
AL CEMENTIRI
DE SANT MARTÍ
La brigada amb
l’ajuda d’en Magí
han realitzat una
rampa i una barana
al cementiri de Sant
Martí per millorar i
facilitat l´accés als
ninxols.

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
Ampliació de Pernils Llémena SA
L’empresa assecadora Pernils Llémena, radicada a
Sant Esteve de Llémena (Garrotxa), complirà 25
anys el maig de 2021. La decisió dels seus propietaris el 1996 de localitzar-la en un lloc tan apartat
de les vies de comunicació (AP7, NII i ferrocarril) i
allunyat de les empreses auxiliars i de manteniment
(Olot i Girona) es devia principalment a l’existència
d’un escorxador (CODILMA) al costat mateix.
Després de dues ampliacions, ara pensa augmentar
significativament la seva grandària.
Aquest augment representa un increment del 60%
de la superfície, la que ocupava CODILMA, i la
construcció d’un edifici nou, fins a una alçària de 12
metres. Com fàcilment es pot preveure, l’augment
de la capacitat productiva de l’empresa comportarà
l’augment dels treballadors ocupats i del trànsit per
la carretera, tant de camions de gran tonatge com
dels automòbils dels treballadors, per una carretera
tan estreta, com corbada i pintoresca, com és la GI
531 que connecta diversos pobles de la vall.
El fet ha provocat l’enuig i el rebuig de bona part
dels veïns, no només per l’alteració substancial del
landscape del poble de Sant Esteve de Llémena
sinó per l’increment del trànsit i el perill que això
comportarà. Per aquesta carretera, molt estimada
per els ciclistes, hi circulen els autocars escolars i
l’autobús regular a més a més dels veïns. Al fet
objectiu dels diversos accidents ocorreguts fins ara
s’hi suma la percepció i preocupació veïnal per
l’augment del risc que produirà l’ampliació si
aquesta s’arriba a produir.
El curiós del cas és que Pernils Llémena, en lloc de
traslladar-se en el moment de la segona ampliació
a un lloc econòmicament més eficient (algun
polígon industrial com els de Celrà, Riudellots de la
Selva o Sant Gregori, per posar alguns exemples)
va ampliar de forma important les seves instal·la-

cions entre 2007 i 2008 tot i estar al corrent del
imminent tancament de l’escorxador.
Als primers anys, el conjunt CODILMA-Pernils
Llémena donava certa vida als pobles de la vall,
contractant treballadors (cada vegada menys) i
portant clients als restaurants i a la botiga. La substitució de treballadors per altres que resideixen principalment a l’àrea urbana de Girona ha contribuït a la
reducció de l’economia de la part alta de la Llémena.
La feina és feixuga, produint malalties professionals
(principalment músculo-esquelètiques) i de poc
valor afegit (sous baixos), fet que ha provocat que
els treballadors locals que s’han anat jubilant no
hagin estat substituïts per veïns més joves. Actualment els veïns que hi treballen són uns 5.
En definitiva, el retorn social de Pernils Llémena,
llevat dels impostos obligatoris, no es percep de
cap manera. I amb aquest panorama, els seus
propietaris (Lluís Ferrer, ex-alcalde de S. Gregori per
CiU, NOEL, Grup Cañigueral, Josep Ramisa, Joan
Boix i Martí Jordà entre altres), cap d’ells residents
a la part alta de la vall, pretenen ampliar les instal·lacions actuals, prèvia modificació del POUM actual.
Aquests i no altres són els motius que han portat a un
grup gran des veïns a oposar-se a l’ampliació. L’associació la Llémena espai natural també s’hi ha oposat.
Josep Anguera (Abril 2021)
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CLUB DE LECTURA SANT MARTÍ

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
ROMANI
S’alcen humils, les teves llargues tiges,
que el vent traïdor d’hivern, malmet sovint;
però quan les flors apunten a tes branques,
una festa de la Mare de Deu s’està vivint.
I es que es tant gran la teva fortalesa,
que ni la forta sequera de l’estiu
es capaç, de moure el teu ritme, que es proesa
i al més d’agost per la Verge ets verd i viu.

Un grupet de veïnes de St Martí i Llorà hem iniciat
aquest any un club de lectura.
Ha sigut una iniciativa espontània, que vam plantejar
al novembre de 2020 i que podem realitzar gràcies a
la col·laboració de les bibliotecàries de St. Gregori,
que ens faciliten els llibres i ens van orientar de com
organitzar-nos amb molta amabilitat.
Ens reunim un cop al mes per compartir les
opinions, les impressions... que el llibre del mes ens
ha aportat individualment. Aquest dia recollim el
llibre llegit i repartim el següent. D’aquesta tasca ja
ens n'ocupem dues lectores del grup.
Fins ara, hem fet les trobades a l’aire lliure a la plaça
de l’església de St Pere de Llorà, el tercer dissabte
del mes a les 12h del migdia. Quan les condicions
de seguretat per la COVID canviïn sol·licitarem a
l’ajuntament un local per poder-les realitzar.
Som un grup obert a tothom, ara ja en som deu.
Tenim previst que el grup, com a màxim, arribi fins
a 20, més o menys, per tal que la comunicació no es
faci feixuga el dia de la posada en comú.
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I encara que siguem em ple desembre,
també tu esclates, en alegria i goig,
donant perfum a l’aire fred de gebre;
només vols sol lluminós, ben net i roig.
Però es pel maig que esclates ple d’eufòria.
Les teves flors brinden per Deu donant-li glòria.

Estem molt engrescades i trobem molt interessant
aquesta activitat. Hem fet la tria dels llibres amb les
nostres pròpies propostes i també de la biblioteca.
A part del l’aportació que ja et dona la lectura a
nivell personal, el fet d’escoltar i rebre les diferents
mirades de totes nosaltres t’obra la ment i enriqueix
gratament.
Us convidem a participar el setembre del curs
vinent. Ens ho hauríeu de fer saber abans del mes
de juny per tal de poder planificar la comanda dels
llibres necessaris des de la Biblioteca Miquel Martí
Pol.
Contacteu-nos als telèfons:
972 443077 Carme, 972 443113 Maite

S

AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

“IN MEMORIAM”
Les nostres darreres col·laboracions a la revista,
han estat per deixar constància de la nul·la activitat
durant el passat any 2020, tret de la petita contribució al Pessebre, perquè la situació general que s’ha
patit per la maleïda pandèmia, ens ha flagel·lat a
tota la humanitat i ha imposat el confinament
domiciliari i les bombolles.
Això que ara us oferim tampoc és massa agradable,
doncs volen posar de manifest el nostre pesar per la
desaparició d’un soci, col·laborador i ànima de les
celebracions i trobades que l’Associació ha dut a
terme des de el mateix moment de llur constitució.
Ens estem referint a ÀNGEL PONSATÍ i CLIMENT
que ens deixà el passat 21 de febrer.
L’Àngel era fill de La Bonossa de Les Serres, ha
estat durant la seva vida un lluitador i treballador
infatigable, persona d’un caràcter afable emprenedor que a banda dels èxits empresarials, estava
abocat també a feinejar d’allò més en associacions
lúdiques, veïnals i esportives. A la nostra Associació, per les celebracions de juny “Gent de Les
Serres” i novembre “l’Aplec de Sta. Cecília”,
sempre era l’encarregat de dur l’animació de la
festa. La seva personalitat i bonhomia feia que
arrossegués una nombrosa quantitat d’assistents
què mai han mancat a les celebracions de la nostra
Associació, tot gaudir-ne dels àpats de germanor i
la festa que seguia on hi havia ball, concursos i
entreteniments diversos.
Amb aquest petit record estimat Àngel, volem manifestar-te el nostre agraïment pel molt què has lliurat
a l’Associació i també en general a Les Serres.
A l’Aplec etern, ens hi trobarem tots.
Amics de Santa Cecília de Les Serres
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Amanida de faves tendres
INGREDIENTS

INGREDIENTS

Per a 4 persones:
· 600g de faves.
· Enciam.
· Pernil salat, uns200g
· Un manat de menta,
unes 30 fulles.
· Vinagre de Jerez.
· Oli d’oliva.
· Sal i pebre.

· Un filet,
· Una ceba petita
· Mitja pastilla de
caldo
· Un got de Vi negre
· Un got de Vi d’Oporto
· Mig got d’aigua
· 6 peres
· 6/7 cullerades
soperes de sucre
· Sal i pebre
· Pell de llimona i pell
de taronja
· Un pal de canyella

PREPARACIÓ

1
2
3
4
5
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Filet de porc amb peres

Es bullen les faves amb aigua i sal 10 minuts,
seguidament es renten amb aigua ben freda.
Tallar la ceba i l’enciam a la juliana. I el pernil a
trossets.
Posar-ho tot junt dins un bol ben barrejat.
Fer una vinagreta amb l’oli, vinagre, la sal , el
pebre i la menta a trossets.
Es tira sobre les verdures, que quedi tot ben
amanit i bon profit!!!

LA RECEPTA
DE LA NURI
Tarta de Santiago
INGREDIENTS

PREPARACIÓ

1

2
3
4
5
5

Salpebrem el filet i el rostim en una paella, que
quedi ben daurat fins que al punxar-lo el suc no
surti vermell , uns 10/15 minuts segons la mida
del filet.

Per a 4 persones:
· Ametlles 300gr
(triturades)
· Sucre 200gr
· Raspadura pela
llimona
· Royal 1 sobre
· Ous 4 grossos a
temperatura ambient
· Una mica de sal
· Un motlle de
25/30cm

Un cop cuit l’enrotllem amb paper de plata ben
tapat una estona, mentres podem preparar la
salsa.
A la mateixa paella i el suc del filet i posem la
ceba, no cal tallar-la petita doncs l’hem de passar
pel la thurmix, quan està cuita afegim una cullera
de les de cafè de farina, el mig dot d’aigua i la
mitja pastilla de caldo, no cal posar-hi sal, quant
quedi espès la passem per la thurmix , retireu del
foc i guardeu.
En un pot apart haurem fet coure amb el vi el
sucre, les peles i la canyella les peres pelades,
deixar la cua i fer una petita base al cul perquè
s’aguantin dretes,
Per últim amb al suc de les peres i la salsa que
hem fet ho posem al foc perquè faci una mica el
xup xup i quedi tot lligat.
Ho servim amb una safata, el filet tallat a rodelles
les peres al costat i la salsa per el damunt.
Es pot preparar amb anticipació doncs es guarda
bé.

PREPARACIÓ

1
2
3
4
5

Batem els ous i el sucre amb la thurmix, que
quedi espumós
Hi afegim al thurmix l’ametlla, pela de llimona, el
royal i la sal.
Ho posem dins el motlle untat amb oli o mantega
Al forn pre-calentat a 180º uns 15/20 minuts
Punxar-la amb una brotxeta o ganivet si surt net
es que està cuita

Guarnició
· Retalleu una creu de Santiago amb paper.
· La poseu a sobre la tarta i quant estigui freda
cobriu-la amb sucre llustre, (vegeu la foto)
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INFORMACIONS
D´INTERÉS

NOUS HORARIS MINIDEIXALLERIA DE LLORÀ
DIMARTS DE 10:00H A 13:00H
DIJOUS DE 15;00H A 18:00H
(DE 17:00H A 20:00H , JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE)
DISSABTE DE 10:00 A 12: 00H
Notes:
• Caldrà identificar-se amb la targeta.
• Fora d´aquests horaris, la deixalleria estarà tancada.
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GRUP DE VOLUNTARIS SANT MARTÍ DE LLÉMENA
ETS MANETES?
VOLS AJUDAR?
TENS HABILITATS PER COMPARTIR?
Hem creat un grup de voluntaris per fer petites tasques
(tan poden ser de manteniment, com d´acompanyament
o de suport vari)

WHATSAPP 660851479
ajuntament@smartillemena.cat
ENS HAS DE DIR:
– NOM i COGNOMS
– TELÈFON DE CONTACTE
– QUINA HABILITAT TENS

SI T´INTERESSA FORMAR-NE PART, APUNTA´T !!!

UNITAT MÒBIL ITV
TRACTORS I CICLOMOTORS

Sant Martí de Llémena
2 de Juny de 2021/ de 14:00h. a 16:00h.
C/ de l’Església de Llorà
citaprevia.cat

RESERVES

Tel. 972 49 29 12

El cost de la ITV serà l’establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya.
La recepció de vehicles es realitza ﬁns a 15 minuts abans de la ﬁnalització del servei.
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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

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

Si vols participar a Banya de Boc
ens pots fer arribar els teus escrits i/o fotos a:
banyadeboc@gmail.com

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.

