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TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES
Ambulància Aigua

(Prodaisa) 972 20 20 78

Prodaisa   972 20 20 78

Bombers 
Mossos d'Esquadra 

Megatró  972 59 43 25CAT Salut Respon         061

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

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

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

CAL CITA PRÈVIA . Per obtenir-la cal trucar, en horari d´oficina, al telèfon 972443034 
o bé per la web www.smartillemena.cat

NOTA: US OBLIGATORI DE MASCARETA I NETEJA DE MANS
A L´ENTRADA I SORTIDA DEL LOCAL

MISSES

AIGUA

1R DIUMENGE DE MES: Santa Cecília de Les Serres, a les 9:00h

2N DIUMENGE DE MES: Sant Pere de Llorà, a les 10:00h

3R DIUMENGE DE MES: Sant Aniol de Finestres, a les 10:00h

4T DIUMENGE DE MES: Sant Martí de Llémena, a les 10:00h

5È DIUMENGE DE MES: Santa Maria de Granollers de Rocacorba, a les 10:00h

CADA DISSABTE: Sant Esteve, a les 16:00h

EDITA
Ajuntament de Sant Martí de Llémena

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

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

DISSENY i MAQUETACIÓ
Babooh! Disseny i Comunicació

IMPRIMEIX
Gràfiques Garrotxa

Dip. Leg. GI-1651-2003

Sant Martí de Llémena
Amb la col·laboració de:



Les tornades sempre ens provoquen certa angoixa, perque tot i ser 
conegudes sempre hi trobarem novetats i sobretot retrobaments que 
els podem esperar amb major o menor alegria...

Tots els espais són educatius i han de saber transmetre, conjuntament amb les families, 
tot un seguit de valors que ens han d´ajudar a conviure amb civisme i compromís.

Civisme, responsabilitat , compromís van molt lligats amb la llibertat de cadascú i el 
respecte envers l´altre. Sembla com si la societat actual no ho tingui gaire present  i ens 
aboqui al "si vaig be jo ja n´hi ha prou".

Sovint veiem deixalles a on no toca, cotxes aparcats en camps de conreu, pintades en 
espais públics i privats, actes irresponsables... Tot el que això genera , suposa un 
malbaratament de temps i diners de la  part afectada , sovint pública que en  municipis 
petits com Sant Martí costa d´assumir per la manca de recursos econòmics i d´efectius 
humans.

Tots en som responsables i a la vegada tots hem de vetllar per que no es produeixin 
aquests actes incívics. Això ens porta al compromís. Compromís, que cal que comenci 
per nosaltres mateixos i que cal estendre al nostre entorn.Aquest és el camí !

Des d´aquestes ratlles desitjar un bon trimestre a tots els que formen part del món 
educatiu , i recordar que amb esforç i constància es fa camí i s´assoleixen les fites 
propossades.

Agraïr també a les divereses Associacions i Comissions del Municipi per la feina feta i 
que fan per programar actes amb totes les mesures i recomanacions sanitàries del 
moment.
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EDITORIAL

Ed

COMENCEM UN NOU CURS...

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 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 au-
tònom de la Diputació de Girona) de les resolucions d’apro-
vació 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.

- S’han registrat les liquidacions de la taxa de gestió de la 
recaptació dels mesos de març, abril i maig 2021.

- S’han rebut notificacions de diligències d’embargament de 
diferents béns immobles de deutors de la hisenda municipal.

• 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.

• La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natu-
ral informa sobre la presència en el municipi de espècies de 
flora amenaçades. La seva localització es pot consultar a 
la cartografia d’àrees d’interès florístic facilitada pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat a través del seu portal GIS, 
on s’actualitza periòdicament (http://sig.gencat.cat/visors/hi-
permapa.html).

• La Diputació de Girona comunica l’adhesió automàtica al 
nou pla de serveis que regula el funcionament de l’assistèn-
cia als ajuntaments en l’àmbit del padró d’habitants.

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.

Llicències d’obres

S’han atorgat les següents llicències d’obres:

- 09/2021 per a la construcció d’una piscina al C/ dels 
Termes, 7 de Llorà.

- 50/2020 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat al C/ de la Roureda, 2 de Llorà.

- 13/2021 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat a Crta. Girona, 14 de Llorà.

- 10/2021 per a la instal·lació d’un ascensor particular a 
Ctra. de Girona, 8 – Can Jeca de Llorà.

- COM/03/2021 per  obres menors al C/ dels Termes, 5 de 
Llorà.

- 02/2021 denegació per estar esgotada l’ocupació màxima 
del 20% que estableix el planejament urbanístic vigent.

- 22/2020 per a la instal·lació d’una planta de fitodepuració 
a l’Arbreda de Sant Martí de Llémena.
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Locals municipals

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

Autoritzacions de pas de curses

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

Altres acords

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

- Assabentats de la comunicació prèvia d’habitatge d’ús 
turístic al Paller de Vilotxa de Granollers de Rocacorba.

- S’acorda la concessió d’una targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució a la Sra. A.H.M. en la modalitat 
de no conductor. Targeta núm. 17172-2021-00001-9651J.

- S’autoritza la instal·lació d’una parada de roses i llibres 
davant del parc infantil de Velers per la Diada del 23 d’abril.

- S’acorda la signatura de la renovació del conveni de 
col·laboració entre la Direcció General de Protecció Civil i 
l’Ajuntament pel que fa a la cessió de dues emissores 
portàtils de comunicació dins la xarxa de comunicació 
d’emergències i seguretat de la Generalitat (Xarxa Rescat).

- S’acorda acceptar el pressupost de 838,05 € (IVA inclòs) 
de Proveïments d’Aigua, S.A. pels treballs urgents d’ins-
pecció d’un tram del sanejament requerits per l’estudi de la 
nova EDAR de Llorà.

- S’acorda sol·licitar la subvenció de Dipsalut per al finançament 
de les despeses derivades del funcionament ordinari del 
consultori local atesa la imminent posada en servei.

- S’acorda adherir-nos al conveni tipus de col·laboració per 
a facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció 

d’anuncis en el butlletí oficial de la província (BOPG).

- Ampliació de l’activitat de l’obrador de formatges i altres 
derivats làctics a Vilotxa amb una sala de tast i nova cava.

- Assabentats de la comunicació prèvia de primera ocupa-
ció 01/2021 corresponent a la llicència d’obres 23/2020 al 
C/ del Molí, 3 de Llorà.

- S’acorda atorgar la llicència de parcel·lació 01/2021 per a la 
parcel·lació urbanística de la finca del C/ del Padró, 6 de Llorà.

- S’acorda la concessió d’una targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució a la Sra. E.G.M. en la modalitat de 
conductor. Targeta núm. 17172-2021-00002-6363S.

- S’acorda acceptar el pressupost presentat per David 
Comas Mora per a la realització dels treballs del projecte de 
Canalització de les aigües pluvials del sector nord del carrer 
Velers de Llorà amb un import de 31.218,00 € (IVA inclòs)

Ple ordinari de 26/04/2021  
Modalitat telemàtica per la Covid-19

• Aprovació actes anteriors.

• 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 trimes-
tre de 2021.

• Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressu-
post 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 cessió gratuïta del desfibril·lador del pavelló.

• 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.

• 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.

PLENS

20 de juny de 2021 Pavelló Assemblea AAVV 

  Vall de Llémena

9 de juliol de 2021 Pavelló Festa d’aniversari

8 i 9 de juliol de 2021 Local Social  Associació juvenil

 ‘Els Estudis’ Esplai Celrà

15 i 16 de juliol de 2021 Local Social  Associació juvenil

 ‘Els Estudis’ Esplai Celrà

DATA LOCAL ACTIVITAT

16 de maig 2021 Trail Llémena 2020

29 de maig 2021 V Ral·li Pla de l’Estany

 DATA CURSA 

BANYA BOCDe
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Arranjament i millora dels accessos a la 
urbanització El Veïnat del Company de 
Granollers de Rocacorba mitjançant l’aportació 
de subbases i repàs dels trencaaigües.

Desbrossament i arranjament del Camí Ral en el 
seu pas entre el Pla de Sant Joan i La 
Pallonera, on les pluges de l’últim any havien 
malmès el tram final on hi ha el pendent més 
pronunciat. S’ha millorat la canalització del rec i 
s’han refet els trencaaigües.    

Neteja de la franja perimetral de baixa 
combustibilitat del nucli urbà de Llorà. Enguany, 
gràcies a la subvenció de la Diputació de 
Girona, s’ha pogut desbrossar el sotabosc de la 
part superior de la franja contra incendis, la part 
que queda per damunt de la GI-531, amb una 
superfície total de 6,5Ha.

Desbrossament de les parcel·les interiors i de 
les zones d’equipament ubicades en el nucli 
urbà de Llorà, amb una superfície de 1,85Ha.

OBRES I
MILLORES



LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL

CURS  21-22 
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Per a les sortides en general ens trobem a les 10 a Sant Martí davant del bar de Can Reixac
*A les 10 a l’aparcament de Carrefour.  **A les 10 a l’aparcament de Fontajau.

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

17 OCTUBRE Coll de Condreu Matinal Josep

21 NOVEMBRE Crespià Matinal* Joan

19 DESEMBRE Sant Climent Matinal Carme M.

16 GENER Bustins-El Freixe Matinal Toby

20 FEBRER Les Medes Matinal Josep

20 MARÇ Sant Iscle- Castell de Colltort Matinal Toby

24 ABRIL Salt del Timbarro Matinal** Carme J.

15 MAIG    Llorà-Ginestar-PortSacreu-Llorà Matinal Toni i Maite

19 JUNY    Sadernes Tot el dia Rudolf

2 JULIOL ENRONDA  

18 SETEMBRE Trobada
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANAC

Avui ha arribat la pluja,
fa  olor la terra mullada.
El rovelló  tot just puja,
per tant l’ aigua era esperada.

El cel de cop enfosqueix,
amenaça la tempesta,   
tapa el sol, que tant llueix;
la seva negror ens espanta.

Comença la pedregada,
la foscor ens impregna el cos,
tota la gent amagada,
des de llavors, a redós.

I el camp, humil, ja verdeja,
tot es net, tot es brillant,
l’herba  curta  treu la tija,
doncs l’aigua estava esperant.

Quin xisclet dins la natura,
quin esclat de vida immens,  
que el fred encara no atura,
i el sol, per tant, es  intens,               

Tots esperàvem  la pluja,
Tímida, avui ha arribat,
ens ha omplert, tota la sitja
i ens ha netejat el prat.

Entregar Trobada TÍTOL / Autor
llibre
 18.09.21 Presentació

18.09.21 16.10.21 LA TRENA / Laetitia Colombani 
  Ed. Salamandra-2018

16.10.21 20.11.21 LA SOCIETAT LITERÀRIA I PASTÍS DE
  PELA DE PATATA DE GERSWEY
  Anni Barrows i Mary Ann Shatter

20.11.21 18.12.21 DEMASIADA FELICIDAD Alice Munro

18.12.21 15.01.22 ADREÇA DESCONEGUDA Kressmann Taylor

15.01.22 19.02.22 LARGO PÉTALO DE MAR Isabel Allende

19.02.22 19.03.22 L’ART DE PORTAR GABARDINA Sergi Pàmies

19.03.22 16.04.22 CUATRO DÍAS DE ENERO Jordi Sierra

16.04.22 21.05.22 L’AMIC ESCOCÉS Maria Barbal

21.05.22 18.06.22 UN RODET DE FIL BLAU Anne Tyler

Contactes: Carme 972 44 30 77 - Maite 972 44 31 13

LECTURES 2021-2022
Club de Lectura Sant Martí   

PLUJA DE
TARDOR

Aquests són els
llibres que hem triat 

per llegir durant 
aquest curs.

Encara hi ha places!!
Us convidem a 

participar.

Mero Gudayol



Ja fa uns anys que de tant en tant, veiem voltors 
sobrevolant la vall i altres indrets de les terres 
gironines. Pels estudis que s’han fet sembla que la 
primera meitat del segle XX eren més freqüents en la 
zona Prepirinenca i serralades centrals i meridionals 
de Catalunya. Ara és una espècie en expansió.

El voltor comú a les comarques centrals, és conside-
rat un ocell erràtic durant tot l’any, i se’n veuen 
exemplars solitaris o en petits grups.

El 31 d’agost a la recta de Sant Martí, vam tenir 
ocasió d’observar-los en directe. Es reunien al 
voltant  una bèstia morta que els va servir d’un bon 
tiberi.

El voltor no és un animal que ens caigui simpàtic, ni 
tampoc el trobem bonic. En el nostre imaginari el 
tenim com un ocellot desagradable, malvat, brut i és 
així com es presenta a les imatges de les pel·lícules 
o dibuixos animats.  

Però... com totes les espècies tenen dret a viure i 
compleixen una funció, tenen un lloc en l’ecosistema 
de muntanya: fan desaparèixer els cadàvers dels 

animals grans que troben, fent un gran favor a 
l’ecosistema.

Els voltors són ocells necròfags o carronyaires, és a 
dir que s’alimenten d’animals morts. Remunten els 
corrents tèrmics en sentit ascendent i volen planant, 
dibuixant cercles, en busca d’aliment. El solen 
buscar en grup i quan troben una carronya, s’abo-
quen a sobre d’ella, menjant-se-la en poc temps tot 
seguint un ordre jeràrquic que cada individu defensa 
enèrgicament.

Els voltors destaquen per la seva envergadura d’ales 
considerable d’aproximadament dos metres i mig. 
Quan vola es distingeix per la seva silueta d’ales 
amples i llargues amb les puntes desplegades, cua 
curta, quadrada i fosca.

El voltor comú nia en colònies, encara que ho pot fer 
en solitari, en repeus i en coves de peny-segats. 
Entre final de desembre i el començament de gener 
dipositen un únic ou en un niu fet amb branques, 
folrat d’herbes, molses... El desenvolupament del 
poll és molt lent i no vola fins als 3 mesos d’edat, en 
què encara depèn per un cert temps dels adults.

Carme Mañas

Bibliografia:  - Història Natural dels Països Catalans, vol.12; - La guia de INCAFO de las aves de la Península 

Ibérica; -  Guia dels Ocells dels Països Catalans i d’Europa.

ELS VOLTORS ENS VISITEN
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Després d’un any de suspensió degut a la pandèmia 
hem reprès l’Enrondallémena. Represa que ha significat 
la 14ª celebració d’una acció artística que començà el 
2007. Ho hem fet amb diverses novetats.

La primera ha estat el lloc. Vàrem presentar inicial-
ment el projecte a Sant Martí de Llémena per a 
tornar-ho a fer a Santa Cecília i no trobàrem cap 
mena d’interès. En conseqüència vàrem acudir a 
Sant Gregori i allà tot varen ser facilitats: ajut econò-
mic, material i organitzatiu i, per sobre de tot, una 
acollida molt positiva per part seva. 

La segona fou que en lloc de ser els organitzadors 
els que havíem de sortir a recitar a l’escenari, fou un 
grup d’artistes balears. El tema central fou la Glosa-
que es fa a les Illes. Dos músics menorquins i tres 
glosadors mallorquins.

I una tercera innovació fou que també ho presen-
tàrem a Girona on la Plataforma Salvem la Devesa i 
l’Associació de Veïns de la Devesa-Güell acolliren 
mot bé la proposta. El divendres 2 de Juliol a la 
Devesa i el dia següent a Cartellà foren els llocs 
escollits amb una bona resposta de públic. Dues 
sessions en lloc d’una, com havia estat costum.

La Glosa és un gènere literari, considerat menor, 
que es basa en la improvisació poètica, amb una 
mètrica determinada i rimada, en la que els 
intèrprets s’interpel·len en clau d’humor i de 
crítica. És una expressió popular, de llarga tradi-
ció, que sovint es feia a les feines del camp i a les 
festes així com també a les tavernes per les nits. 
També és present a les comarques gironines i 
entre els gitanos de Lleida. Qui no ha escoltat mai 
la tonada de: “Al garrotin, al garrotan, a la vera 
vera  vera de Sant Joan”!

Als assistents se’ls va veure contents i satisfets, tot i 
les molèsties degudes al control Covid-19. L’acaba-
ment de l’espectacle a Cartellà fou amb la gent 
dempeus i ballant.

A hores d’ara ja estem pensant en l’Enronda de l’any 
vinent. Tenim algunes idees. Entre elles la de seguint 
rondant per els altres pobles de la vall. Qualsevol 
persona que estigui interessada en participar serà 
molt ben rebuda. Com sempre.

Que la bona lluna us acompanyi.

Josep Anguera. Llémena espai natural

ENRONDALLÉMENA 14 (la represa)
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ACTIVITATS I
FESTESA

FESTA MAJOR GRANOLLERS DE ROCACORBA 2021
El passat 15 d’agost es va fer la missa de Santa Maria a l’església de Granollers de Rocacorba, en motiu 
de la Festa Major, que, per segon any va estar marcada per les restriccions de la Covid-19.
Esperem retrobar-nos pròximament a les Festes Majors.

Amics de Granollers de Rocacorba.
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AMICS DE 
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

El temps ens va passant sense què puguem tornar 
a la normalitat enyorada d’abans d’aquesta ditxosa 
Covid-19, és veritat que hi ha una millora sensible 
de fins on s’havia arribat i on som ara, però encara 
resten moltes precaucions i retalls per tornar a 
gaudir de la llibertat de moviments i reunions de 
personal que comporten què Associacions com la 
dels Amics de Sta. Cecília puguem assolir comple-
tament el nostre objectiu social.

Aquest objectiu ara limitat per les mesures covid, a 
banda de les trobades mensuals cada primer 
diumenge de mes, és poder fer les arrossades i 
socialització de la Gent de Les Serres a l’inici de 
l’estació estival i la nostra trobada anual per Sta. 
Tecla per la Junta General de l’Associació. Algú pot 
pensar que en els temps que corren això ja està 
superat per la informàtica, però en el cas que ens 
ocupa, això no és possible en el nostre cas, doncs 
la majoria de socis som persones grans que 
aquests avenços ja ens han atrapat fora de joc.

No cal dir l’Aplec de Sta. Cecília,   l’any passat no va 
poder fer-se res. Aquest any, tenint en compte què 
és la festa senyera de Les Serres, s’ha de procurar 
de fer quelca cosa, tot tenint present les limitacions 
vigents.   No volem que les tradicions per un o altre 
motiu vagin desapareixent, però les circumstàncies 
ens ho posen dificultós i no diguem els anys que tots 
plegats anem tenint i les xacres que de mica en mica 
afecten a tothom.

Tenim pensat per enguany, si més no,  celebrar un 
ofici religiós que sia ben reeixit i on l’ofrena del pa 
als assistents es pugui fer amb la normalitat acostu-
mada.  Lamentablement les altres activitats tradicio-
nals d’aquesta diada no les farem per les restric-
cions que encara  ens tenallen. Esperem i desitgem, 
què per al proper any es  pugui tornar a la normalitat 
completa tant estimada.

Amics de Santa Cecília de Les Serres

Amics de Santa Cecília

Les Serres
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA

DE FESTA REMENÇA A 
CURTMETRATGE REMENÇA

Aquest , 2021 està essent un any atípic en tots el sentits 
i la festa remença també ha viscut aquests canvis, 
durant el 2020 la festa ja no es va poder desenvolupar 
però aquest any hem volgut continuar i els Ajuntament 
de la Vall del Llémena a través de la Mancomunitat vem 
decidir fer un tomb a la festa, i realitzar un curtmetratge 
que finalment es va anar convertint en un migmetrat-
ge...i que es va presentar el dissabte 29 de maig a 
Santa Cecília de les Serres amb un final en directe que 
va sorprendre a tots els assistents.

El tret de sortida de la  programació d’actes de la festa  
Remença va comptar amb una conferència, sobre “Els 
Forns de calç a la Vall de Llémena” a càrrec de Ferran 
Noguer, Isa Pont i l’Ateneu de la Vall de Llémena.

Ferran Noguer un jove de Sant Gregori que ha realitzat 
el seu treball de recerca de batxillerat sobre els forns de 
calç i que ha estat premiat per l’Ateneu de la Vall de 
llémena en el premi que tenen als treballs de recerca 
d’alumnes de batxillerat que siguin del territori de la vall. 
Una conferència plena de curiositat i d’un gran treball 
de búsqueda recuperació i geolocalització de tots 
aquests forns de calç a la Vall i de recuperació de la 
memòria històrica dels mateixos amb entrevistes a 
veïns que els van treballar o els coneixeran.

I el dia 29 de maig en dues sessions a Santa Cecília de 
les es va presentar el curtmetratge “Traïció Remença”.

Donaven la benvinguda a la festa el grup de música 
medieval Sübitus in Scena que van presentar un petit 
tast del seu nou repertori d’alt d’un escenari.

Tot seguit es va produir el Relleu de la Forca remença i 
des de Sant Martí de Llémena vem entregar la forca  
cap al municipi de  Sant Gregori que serà qui acollirà la 
festa remença durant el 2022.

I per últim vam comptar amb la visualització del curtme-
tratge i un final inesperat d’aquest realitzat per diferents 
actors participants al curtmetratge i els actors especia-
listes de la companyia Drakonia que van donar un punt 
d’acció i realitat als fets.

Més de 100 voluntaris, dirigits per Marta Parramón com 
a directora van participar durant dos caps de setmana 
en els rodatges  a les diferents localitzacions de la Vall 
de Llémena.   Un curtmetratge de ficció basat en els fets 
històrics que es van produir durant l’Època Remença a 
la Vall de Llémena i que ens han permès gaudir d’unes 
localitzacions úniques en els rodatges, d’un molt bon 
ambient entre tots els participants tot i les restriccions 
amb les que hem viscut els rodatges. Agrair des d’aquí 
a tots els participants, localitzacions l’esforç realitzat 
perquè aquest petit projecte sortís endavant doncs 
sense vosaltres no seria possible.
Esperem que durant el 2022 puguem comptar altre cop 
amb tot allò que feia única la festa remença.

Escanejeu el codi QR i 
podreu visualitzar 

“Traïcio Remença”
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19 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR DE LLORÀ

2 i 3 D´OCTUBRE
FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ

3 D´OCTUBRE
EXPOSICIÓ DE FLORS A SANT MARTÍ DE LLÉMENA

DEL 22 AL 29 D´OCTUBRE
EXPOSICIÓ ITINERANT TRANSICIÓ ENERGÈTICA

21 DE NOVEMBRE
APLEC DE SANTA CECÍLIA DE LES SERRES

28 DE NOVEMBRE
TEATRE “ABISMES” PER LA COMPANYIA 

INCREIXENDO , SANT MARTÍ DE LLÉMENA.

Acte inclós en la setmana per la LLUITA CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 (NOTA: Més informació en programes a part)

ACTES ORGANITZATS AL MUNICIPI:

19 DE SETEMBRE
8a ESPERXADA (CURSA BTT) 
www.sendicatdelpedal.cat

25 DE SETEMBRE
SCOTT MARATHON (CURSA BTT)
www.seaottereurope.com

25 DE SETEMBRE
CLÀSSIC DELS VOLCANS 
(RAL·LI COTXES CLÀSSICS)
www.cerdanyaracing.com/ca/classic-dels-volcans

2 D’OCTUBRE
COSTA BRAVA HISTÒRIC 
(RAL·LI COTXES CLÀSSICS)
www.rallyclassics.club/ca/xviii-rally-costa-brava-his-
toric-2021

10 D’OCTUBRE
LA TRAMUN (CURSA BTT) 
www.latramun.cat

24 D’OCTUBRE TRAIL LLÉMENA
(CURSA DE MUNTANYA)
www.trailllemena.com

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS QUE
PASSEN PEL MUNICIPI:

AGENDAA
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Canelons de 
bolets i foie

R

PREPARACIÓ
Començarem fregint la ceba tallada petita, a foc 
lent. Mentre s’està coent, netejarem els bolets i 
els farem trossos petits.

Un cop feta la ceba afegirem els bolets, salpebre-
rem i deixarem cuinar.

Incorporarem el paté d’ànec, barrejant-lo bé amb 
els ingredients, afegirem el conyac i deixarem 
reduir un parell de minuts. Ara és l’hora de posar 
la farina, la qual deixarem també cuinant una 
estoneta i mica en mica anirem tirant la llet. La 
finalitat és que la farsa ens quediben lligada. Ho 
deixarem refredar tapant amb film transparent 
que toqui la farsa; d’aquesta manera no farà 
crosta.

En el marbre de la cuina i a sobre d’un drap de 
cuina les plaques de canelons anirem omplint les 
plaques; podrem fer-ho amb una cullera sopera, 
Enrotllarem els canelons i els posarem en les 
safates que aniran al forn.

INGREDIENTS

· 24 plaques de canelons 
· Cebes
· 500/600 gr. de barreja 

de bolets
· 1 terrina de paté d’ànec
· 50 gr. de farina,
· 1/4 de l. de llet,
· 1 raig de conyac
· Oli d’oliva, sal i pebre
· 1 sobre de formatge 

ratllat

Per la beixamel:
· 50 gr. de mantega
· 4 cullerades soperes de 

farina
· 1l. de llet
· Sal, pebre
· Nou moscada

1

2
3

4

LA BEIXAMEL:
En un cassó hi posarem la mantega i un cop 
estigui calenta afegirem la farina remenant de 
manera que es vagi cuinant; és important que es 
cogui bé ja que sinó a la beixamel.notaríem el 
gust de la farina i quedaria grumolls.

Anirem incorporant la llet i remenant fins que vagi 
lligant. Salpebrerem i també afegirem la nou 
moscada en pols. Si veiem que queda molt 
espessa hi posarem una mica de llet.

Posem la  beixamel sobre els canelons, ho 
cobrim amb el formatge ratllat i al forn fins que 
quedin daurats.

1

2

3



BDB|15

Rap amb llagostins
musclos al cava
* Pot ser tot congelat

PREPARACIÓ
En una paella amb oli d'oliva passem els talls de 
rap (no massa) i els reservem.

En el mateix oli fregim 2 minuts. Els llagostins 
(poden ser escamarlans i les gambes)
i els reservem també.

A la mateixa paella fem un sofregit amb ceba, all i 
julivert.

Quan tenim ja el sofregit fet posem afegim la farina.

Tot seguit el got de vi o cava i caldo  el rap, els 
llagostins Els musclos (les gambes o escamar-
lans) i ho deixem fer xup-xup durant un 5 minuts.

1
2

3
4
5

Poma arrebossada

PREPARACIÓ
En un vol i posem la farina la llet, l’ou, el llevat i la 
sal que quedi una massa suau, mentrestant  la 
massa reposa pelem les pomes li traiem el cor 
fem rodelles de 1c mes o menys, si voleu fer talls  
en comptes de rodelles també pot ser.

Posem abundant oli en una paella, l’oli ha de 
estar ben calent, anem arrebossant la poma ,1 
minut + - per costat, que quedin ben daurades.

Les anem posant sobre un paper absorbent.

Per últim  les arrebossem amb el sucre i les 
ruixem amb anís que tindrem amb un esprai.

Si les voleu per guarnició no cal ni el sucre ni l’anís.

INGREDIENTS

· 3 pomes grosses
· 1 got de llet
· 1 tassa de farina
· 1 ou En cullera de 

vainilla

· 1 cullerada de llevat
· Un polç de sal
· Oli de girasol
· Mig got de sucre
· Anís

INGREDIENTS

· 4 Cues de rap
· 12 llagostins nº 0/00
· ½ kg de musclos amb 

clova
· 1 ceba grosseta
· 4/5 grans d’all
· Un manat de julivert

· Un got de vi blanc o 
cava

· Mig got d’aigua i ½ 
pastilla caldo de peix.

· Una cullereta de les de 
cafè de farina

· Sal i pebre.

1

2

3
4
5

DE LA NURI
LA RECEPTA
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Benvolguts, Benvolgudes,

Us informem que des del mes de juny la deixalleria 
de Sant Martí de Llémena disposa d’un horari 
d’atenció al públic amb un operari per atendre les 
visites i aportacions que s’hi fan:

DEIXALLERIA DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

Carretera de Girona a les Planes d’Hostoles, km. 
12,250 (Llorà)

• Dimarts, de 10 a 13 h.

• Dijous, de 15 a 18 h a l’hivern,
   i de 17 a 20 h a l’estiu

• Dissabtes, de 10 a 12 h

Fora d’aquest horari d’atenció al públic,
la deixalleria roman tancada.

Amb aquest canvi, la voluntat de l’Ajuntament 
de Sant Martí de Llémena i del Consell Comarcal 
és:

- Millorar la gestió dels residus que s’hi aporten, 
garantint la seva valorització i reciclatge posteriors.

- Apostar per una atenció personalitzada i eficient 
dels usuaris de la deixalleria mitjançant la presència 
d’un operari, com a la majoria de les deixalleria de 
Catalunya.

- Oferir un horari d’atenció al públic prou ampli que 
inclou un matí i una tarda entre setmana, i un matí 
els caps de setmana, totes les setmanes de l’any.

- Garantir que la instal·lació de la deixalleria sempre 
estigui neta i endreçada.

- Evitar els abocaments de residus barrejats, tant 
dins com fora de la deixalleria.

I
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Malauradament, fins que no s’ha implantat aquest 
horari d’atenció al públic, el lliure accés a la 
deixalleria sense cap mena de control ni presència 
de personal, ha propiciat:

- L’ús i abús d’activitats industrials (empreses de 
jardineria, obres, lampisteria, paletes, pintors, etc.) 
que col·lapsen els contenidors i l’espai 
d’emmagatzematge de la deixalleria. Aquestes 
activitats han de gestionar-se els residus propis de 
la seva activitat a través d’un gestor privat.

- L’ús de la deixalleria per part d’usuaris de fora del 
municipi, assumint el cost dels residus que hi 
aboquen l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.

- L’abandonament constant de residus barrejats 
dins i fora de la deixalleria, amb el sobrecost 
econòmic i ambiental que això suposa.

- La reparació en reiterades ocasions del sistema 
d’accés i control a la instal·lació, ja sigui per mal ús 
o vandalisme.

Amb la posada en marxa d’un horari d’atenció al 
públic i la presència d’un operari a la deixalleria, 
esperem acabar amb aquestes males pràctiques, 
millorar la gestió de la deixalleria de Sant Martí de 
Llémena, incrementar els índexs de recollida 
selectiva i equilibrar els costos del servei.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

M. Dolors Arnau i Auguet                Pilar Aliu i Bou
Alcaldessa                                  Consellera comarcal
                                                         de Medi Ambient

INFORMACIONS
D´INTERÉS
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CARREGA’T D’ENERGIA I DECIDEIX EL FUTUR DEL TEU TERRITORI

El Plans d’acció per l’Energia sostenible i el Clima 
(PAESC) són documents estratègics de planificació 
energètica i climàtica local que contenen les accions 
que els municipis han de dur a terme per assolir els 
objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacles establerts per la UE per al 2030. Les 
accions inclouen impulsar projectes per millorar 
l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables, 
incentivar la mobilitat sostenible, per mitigar els 
efectes del canvi climàtic i adaptar al territori als 
seus efectes. Aquests Plans es troben en fase de 
redacció i s’obtindrà un primer document a finals 
d’Octubre de 2021, que serà exposat a un procés 
de participació pública per identificar i incloure la 
percepció dels veïns, entitats i altres agents 
potencials del municipi. En aquest context, us 
animem a tots a participar en la sessió participativa 
virtual que s’organitzarà entre els mesos de 
novembre i desembre per debatre el model 

energètic que es vol impulsar a St Martí de Llémena. 
 Tot el procés es coordinarà a través de la 
Plataforma Decidim de la Diputació, on s'obrirà un 
termini per què els interessats pugui realitzar 
aportacions després d´una sessió virtual de treball.
L'empresa redactora  ha demanat les dades de 
veïns i associacions per tal que puguin ser 
convocats a la sessió de treball virtual que farem. 
Abans , des de l´Ajuntament es demanarà el vostre 
consentiment per la cessió de dades.

Moltes gràcies,

Marta Pagès Escola
Tècnica Oficina Comarcal de Transició energética 
del Gironès - Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
972 21 32 62 - Ext. 330
mpages@ddgi.cat

US DE LES ZONES D’ESCOMBRARIES

Des de l’ajuntament voldríem informar-vos que, 
últimament s’ha observat que no es realitza un 
bon ús de les zones reservades a les escombra-
ries, on molt sovint es troben bosses de residus al 
terra així com d’altres objectes voluminosos.
Agrairíem que les zones reservades a escombra-
ries que hi ha repartides al llarg del municipi 
solament s’utilitzin per dipositar-hi els residus de: 
vidre, envasos, paper i cartró i el rebuig, evitant 

sempre deixar-ho al terra. Pel que fa als objectes 
voluminosos i d’altres residus que no tenen cabuda 
en els contenidors convencionals, us recordem que 
hi ha la deixalleria municipal a la vostra disposició 
els dimarts de 10.00-13.00h, dijous de 
15.00-18.00h i els dissabtes de 10.00-12.00h.
Voldríem fer una crida al civisme i a la col·laboració 
ciutadana per millorar i mirar d’evitar aquests fets 
puntuals.



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 

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

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

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

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

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

NORMES DE PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES

Banya de Boc agraeix les cartes i articles dels seus lectors. 
Aquests hauran d'anar signats amb nom i cognoms, encara que 
si es desitja, es publicaran amb pseudònim. L'únic responsable 

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

deSant Martí de Llémena o dels autors.



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.


