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EDITORIAL

d
2022
A l’inici d´un nou any, és un bon moment per a la reflexió del que hem viscut durant l´any
que hem deixat, i per la planificació del nou que comença.

La pandèmia no ens ha deixat, però li hem donat “un toque” amb les vacunes (recordeu
que hi han cites obertes tant per infants com per reforç i primeres dodis en adults) i amb
les mesures de seguretat i d´auto-responsabilitat que hem seguit tots. Un segon any que hem viscut i afrontat
plegats.
A nivell mediambiental, l’any que acaba ens ha portat canvis que s´han de consolidar durant aquest 2022 i els
propers, fins arribar al 2030 i al 2050, amb els objectius que marca Europa, assolits.
Ho hem de fer entre tots. Per fer-ho hem d´anar tots a una, ens cal prendre consciència del que fem i del que
ens hi juguem. Hem de fer-ho i fer-ho bé! Per això ens cal un aprenentatge i “un canvi de xip” (bosses petites,
triar correctament des de casa, apostar per fer compostatge...).
Petits gestos per la millora global.
Les tradicions i la cultura popular han sigut presents i han de continuar siguen presents en la vida social del nostre
Municipi.
Festes Majors, pessebre, aplecs, Reis tradicionalment han sigut lloc de retrobaments. Han de continuar fent la
seva funció aglutinadora i social però, de manera diferent al que hem conegut fins l´any 2019.
Cal agrair a totes les Comissions i persones voluntàries la seva implicació i esforç per tirar-ho endavant. Tot el
recolzament i gratitud. Sabem del cert que la cultura és segura i que és l´aliment de l´esperit.
La vida social i activa d´un poble es nodreix de moltes accions sorgides del anonimat, del voluntariat i de la
iniciativa popular . Per aquest motiu cal posar en relleu i valorar totes les que vagin sortint, i si convé, fer-les
públiques per a que se n’assabenti la resta.
Acabem aquest primer editorial de l´any 2022 amb l´esperança posada en que sigui un any diferent ple d´esperança, solidaritat i bona harmonia.
M. Dolors Arnau
Alcaldessa de Sant Martí de Llémena

NOTA:
Volem manifestar el nostre condol i record per en Josep Prat, en Pep de Can Verdaguer, que fou jutge de
pau del nostre municipi i per la Rosa Faixeda, la Rosita de Cal Ferrer, víctima d´un maleurat accident. Una
abraçada a les respectives famílies. Descansin en pau.
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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 segon semestre 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.

• El Consell Comarcal del Gironès comunica la data
d’inici del nou servei de gestió i recollida de residus per
l’1 de setembre de 2021. El nou servei preveu la continuïtat temporal del sistema actual fins a la implantació
prevista per part de l’empresa adjudicatària.
• El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública notifica la
liquidació definitiva de la participació de les entitats
locals en els tributs de l’Estat de l’exercici 2019, amb
un resultat de 4.403,44 €.
• L’Ajuntament de Sant Gregori notifica l’acord d’aprovació del Conveni del Carnet Jove.
• Prodaisa tramet la memòria de gestió del servei
d’abastament d’aigua potable 2020.

- 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.

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.

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

Llicències d’obres

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

S’han atorgat les següents llicències d’obres:

• La Diputació de Girona comunica la resolució d’atorgament de la subvenció en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021, línia 3 per al manteniment
de franges perimetrals de prevenció d’incendis i manteniment de parcel·les interiors.

- 05/2021 per la consolidació estructural dels forjats
del sostre de la planta baixa i del sostre de la planta
primera del mas de l’Arbreda de Sant Martí de
Llémena.

• La Direcció General d’Administració Local comunica la
resolució d’atorgament de la subvenció de retribucions
de càrrecs electes 2021.
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- 48/2020 per la rehabilitació d’una part de la coberta
del paller de Cal Teixidor de Sant Martí de Llémena.

- 12/2021 denegació de la llicència en base a l’acord de
18/10/2021 de la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona i l’informe dels Serveis Tècnics
municipals de 23/11/2021.

BANYADeBOC
del jardí al carrer Remences núm. 3 de Llorà.
- 14/2021 per a la construcció d’un gual al carrer Collet
de l’Escaleta núm. 6 de Llorà.
- COM/16/2021 per a la substitució de fals sostre de la
cuina, habitació i sala d’estar i substitució de paviments
del rebedor i de l’edifici annex a El Boix de Granollers de
Rocacorba.
- 17/2021 per els treballs d’unificar cuina i menjador i
reforma del bany al carrer Remences número 4 de Llorà.
- 18/2021 per la construcció de 20 m2 de fals sostre a
Cal Ganso Nou de Llorà.
- 19/2021 per a l’arranjament de la teulada a Can
Mainou del Pla de Sant Joan.
- 20/2021 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat i piscina a Travessera de Boratuna núm. 13 de Llorà.
- 21/2021 per a la reforma de les façanes de la masia El
Boix de Granollers de Rocacorba.
- 22/2021 per a l’obertura de rasa per a la connexió de
desguàs i treballs de col·locació de plat de dutxa a la
Plaça Sant Martí núm. 8 de Sant Martí de Llémena.
- 23/2021 per aplacar pedra a parets exteriors del
magatzem i repassar teulada del magatzem de La
Casavella de Granollers de Rocacorba.
- 25/2021 per al cobriment de la terrassa al carrer
Lledoners núm. 4 de Llorà.
- 26/2021 per a la col·locació de 10 m2 de gres al porxo
i reforma bany a la Ctra de Granollers núm. 6 de Granollers de Rocacorba.
- 27/2021 per a la construcció de mitja canya de formigó, arrebossar paret interior garatge i tapar esquerdes
façana nord, a Can Trias de Sant Martí de Llémena.

- 36/2021 per a la reparació de part de la coberta del
porxo al carrer dels Termes núm. 10 de Llorà.
- COM/39/2021 per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al carrer dels Termes núm. 10 de Llorà.
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

17 a 20 de
setembre de 2021

Pavelló
Pavelló

Comissió de festes
de Llorà

4 de novembre de 2021

Local Social
‘Els Estudis’

Reunió Pessebre
Vivent

6 de novembre de 2021

Local Social
‘Els Estudis’

Reunió Cingles de
la Llémena

4 de desembre de 2021

El Cau de la Vall

Taller Biohabilitat i
bones pràctiques a
la llar

12 de desembre de 2021

Pavelló i pista
annexa

Fira d’intercanvi

18 de desembre de 2021

Local Social
‘Els Estudis’

Dinar privat

22 de desembre a 9 gener

Local Social
‘Els Estudis’

Preparació i
realització Pessebre
Vivent

6 de desembre a 16 gener

Pavelló

Preparació i
realització actes
Nadal

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

CURSA

- 28/2021 per a la construcció d’una bassa naturalitzada
a Can Sala de Granollers de Rocacorba.

19 de setembre 2021

8ena Esperxada

25 de setembre de 2021

17ena edició Clàssic dels Volcans

- 29/2021 per a la reforma del bany al carrer Remences
núm. 5 de Llorà.

25 de setembre de 2021

Scott Marathon

2 d’octubre de 2021

Rally Costa Brava Històric

- 32/2021 per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
per autoconsum al carrer dels Termes núm. 21 de Llorà.

10 d’octubre de 2021

Cursa BTT ‘ La Tramun’

16 d’octubre de 2021

Oncobike

- 33/2021 per a la reforma interior amb afectació estructural i modificació de façanes a Can Canals de Llorà.

7 de novembre de 2021

Trail Llémena

22 de gener de 2022

IV Rally Terra de l’Aigua

- 34/2021 per a la reconstrucció de tanca i anivellació

6 de març de 2022

Cursa BTT ‘La Santa Vall’
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Altres acords

- Aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2022:

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

IMPOST

- Aprovació pressupost per a l’execució del projecte de
pavimentació del tram final del carrer Velers de LLorà i
adjudicació dels treballs a Àrids Vilanna, s.l.

PERÌODE COBRAMENT

FRACCIÓ

TRAMITACIÓ

IAE

1 setembre – 31 octubre

-

-

IBIR

15 abril – 15 juny

50-50%

d’ofici

90€

IBIU

15 abril – 15 juny

50-50%

d’ofici

90€

IVTM

15 març – 15 maig

50-50%

d’ofici

90€
90€

- Sol·licitud canvi destí de part del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2021 a despeses corrents.

TAXCLAV 15 abril – 15 juny

50-50%

d’ofici

TAXINC

1 setembre – 31 octubre

-

-

- Assabentats de la sentència 186/21, de 27 de juliol de
2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Girona que declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. M. A. D, per
falta de legitimació activa. També desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per QPARC 2014,
s.l. contra el Decret de l’Alcaldia núm. 44/2019, de 16
de juliol, per considerar el decret ajustat a dret.

TAXESC

15 abril – 15 juny

50-50%

d’ofici

TAXCEM

1 setembre – 31 octubre

-

-

- Assabentats del cessament de l’activitat turística
d’habitatge d’ús turístic a Peradalta del Pla de Sant Joan.
- Sol·licitud a la Diputació de Girona dins el seu Pla
d’Assistència en matèria de Conservació del Patrimoni
Natural del Servei de Medi Ambient, una diagnosi de la
situació i la redacció d’una memòria tècnica amb la
proposta d’accions concretes a desenvolupar a l’entorn
de la Gorga del Diable del Pla de Sant Joan amb
l’objectiu de pal·liar els efectes sobre el medi natural i
les molèsties als veïns.
- Sol·licitud al Departament de Medi Ambient de la
Diputació de Girona per a la participació en la selecció
d’un municipi gironí per a la redacció d’un pla pilot
estratègic municipal d’infraestructura verda.
- Aprovació pressupost per a l’execució de les obres
d’arranjament de dos trams del camí dels Masos de
Caula i adjudicació dels treballs a Àrids Vilanna, sl.
- Aprovació inicial del Projecte d’Adequació del Pavelló
de Llorà com a espai social.
- Concessió targeta d’aparcament per a persones amb
disminució 17172-2021-00003-9791Z.
- Lectura dels Manifests de l’AMI i de l’ACM en motiu
del quart aniversari de l’1 d’octubre.
- Lectura del manifest en motiu del 25N, Jornada en
contra la violència de gènere
- Encàrrec al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
la realització del curs ‘Introducció al Mindfulness’.
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IMPORT

-

90€
-

- Assabentats de la comunicació prèvia d’habitatge
d’ús turístic al Veïnat de la Canova núm. 3 de Llorà.
- Concessió ajut directe per emergència social. Ajut
d’activitat extraescolar.
- Aprovar l’adhesió al Pla Agrupat de formació contínua
AFEDAP 2022.
- Sol·licitud redacció de la guia personalitzada en què
s’expliqui el marc actual en què es troba l’energia solar
fotovoltaica i les condicions d’implementació intrínseques a cada realitat territorial i la realització d’una
xerrada sobre l’energia solar fotovoltaica (requisits
tècnics, tramitació, subvencions, etc...) orientada als
diferents sectors per tal de dinamitzar la instal·lació
d’energies renovables en el nostre municipi i impulsar
un model energètic sostenible, democràtic i descentralitzat.
- Aprovació del certificat final de l’obra de Pavimentació
del tram final del carrer Velers de Llorà amb un import
de 26.491,38 € (IVA inclòs).
- Aprovació del certificat final de l’obra d’Arranjament
del camí de Peracaula amb un import de 12.013,81 €
(IVA inclòs).
- Acceptació pressupost C2021058 de 09/11/2021 de
l’empresa Km0 Energy per import de 4.500,00 € (IVA
exclòs) per als treballs d’anàlisi dels consums municipals, estudi d’autoconsum entre equipaments municipals i definició d’un model de comunitat energètica al
municipi.
- Acceptar el pressupost 525 de 01/11/2021 de Valentí
Ferran Desbrossaments, s.l. per a realitzar els treballs
d’aclarida de l’arbrat de la franja de protecció contra
incendis de Llorà, en tres trams.

BANYADeBOC
- Acceptar el pressupost 526 de 01/11/2021 de Valentí
Ferran Desbrossaments, s.l. per a realitzar els treballs
de desbrossament dels vials del veïnat de Boratuna, 2a
fase.

Ple ordinari de 25 d’octubre de 2021
• Aprovació acta anterior.
• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

- Assabentats del cessament de l’activitat turística
d’habitatge d’ús turístic a Can Camps de Llorà.
- Acceptar el pressupost de Revalora Residus, s.l. per a
la gestió del servei de la fracció poda a la minideixalleria.

• Ratificació de la modificació dels Estatuts 2021 del
Consorci del Ter.
• Donar compte dels informes trimestrals del 2-T-2021.

- Sol·licitud al Consell Comarcal del Gironès per a la
redacció del document únic de protecció civil municipals, DUPROCIM que ha d’incorporar la planificació de
la protecció civil en l’àmbit del municipi i tots els riscos
que li afectin, d’acord amb els diferents plans i amb
l’estructura i el contingut mínim de l’annex del Decret
155/2004, de 25 de novembre.

• Aprovació del Compte General 2020.

- Renovar el contracte de renting de la fotocopiadora de
les oficines municipals amb un nou equip de similars
prestacions que l’actual.

• Aprovació inicial de la modificació de crèdit MC
07/2021.

- Aprovar les indemnitzacions als càrrec electes per
assistència als Plens i Comissions Especials de Comptes durant l’exercici 2021, amb un import de 1.809,01 €.

PLENS
Ordres del dia:
Ple ordinari de 26 de juliol de 2021
Modalitat telemàtica per la Covid-19
• Presa de possessió del càrrec de regidora de la
senyora Francisca Martin Lopez.
• Aprovació acta anterior.

• Donar compte de l’informe relatiu a la elaboració de
les Línies Fonamentals del Pressupost 2022.
• Aprovació inicial de la modificació de crèdit MC
06/2021.

• Aprovació de l’adhesió al Pla de Serveis en matèria
de gestió documental i tractament arxivístic del Consell
Comarcal del Gironès.
• Aprovació de l’adhesió al Pla de Serveis d’assistència
i cooperació tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria del Consell Comarcal del Gironès.
• Aprovació de l’adhesió al Pla de Serveis d’assistència
jurídica en matèria de contractació pública del Consell
Comarcal del Gironès.
• Delegació de la competència en matèria de contractació del projecte d’Adequació del Pavelló de Llorà com
espai social.
• Proposta d’acord d’aprovació inicial del Projecte de
Millora i Condicionament de l’Enllumenat públic.

• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
• Aprovació inicial de l’actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Sant Martí de
Llémena.

• Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de les
Ordenances Fiscals pel 2022.
• Aprovació inicial del Pressupost municipal per a
l’exercici 2022.

• Aprovació del conveni carnet jove de Sant Gregori.
• Aprovació inicial modificació ordenança fiscal núm. 12.
• Aprovació inicial del reglament d’ús dels locals
municipals.

• Verificació del Text refós de la Modificació del Pla
Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
Rurals.
• Torn obert de paraula.

• Aprovació de les dates de les festes locals pel 2022.
• Precs i preguntes.
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BÚSTIES GRANOLLERS DE ROCACORBA
Instal·lació d’un buc de bústies en el Veïnat El
Company, en el nucli Urbà de Granollers de
Rocacorba, per tal que tots els veïns del Veïnat
puguin continuar rebent el servei de missatgeria
postal de Correus. Les noves bústies s’han
instal·lat a la zona on hi ha la parada del bus.
Fins a dia d’avui, el servei es realitzava
individualment casa a casa, però aquest servei es
deixarà de prestar i es centralitzarà en un sol punt,
tal i com ja s’està realitzant a la resta del municipi.
Les noves bústies es poden adquirir adreçant-vos
a l’Ajuntament i tenen un cost de 50€ d’acord a
l’establert en l’Ordenança Fiscal número 12.
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OBRES I
MILLORES
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SOTERRAMENT DEL REC DE VELERS
Soterrament del tram superior del Rec de Velers,
dins el nucli urbà de Sant Pere de Llorà, per tal de
millorar la canalització de les aigües pluvials i evitar
el desbordament i inundació de les parcel·les
adjacents durant els episodis de fortes pluges.
L’obra de soterrament del Rec de Velers s’ha
realitzat paral·lelament a l’obra de pavimentació del
tram superior del Carrer de Velers, per així poder
millorar tant la recollida de les aigües pluvials com
la canalització de les mateixes aigües.
En total s’han soterrat 150m del rec mitjançant tub
de polietilè de 800mm de diàmetre interior i s’han
construït dos pous de registre i de disminució de la
velocitat de l’aigua.
El soterrament del tram superior del Rec de Velers
s’ha executat durant el passat mes de novembre i
desembre amb un import econòmic de 31.999,66€
(IVA inclòs), dels quals 31.218,00€ han estat
subvencionats per la Diputació de Girona
mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a Inversions de l’exercici 2021.

PAVIMENTACIÓ TRAM FINAL CARRER VELERS
Pavimentació del tram superior del Carrer de
Velers, dins el nucli urbà de Sant Pere de Llorà,
amb l’objectiu de millorar la recollida de les aigües
pluvials de l’entorn i evitar l’arrossegament de
sediments i restes vegetals cap a la part inferior del
mateix carrer, produint sovint la inundació dels
carrers i zones properes durant els episodis de
fortes pluges.
L’obra ha consistit en la pavimentació de 62ml del
carrer amb una amplada de 4m i formació de
cuneta en el dos laterals per tal de canalitzar les
aigües pluvials i evacuar-les cap a la canalització
del Rec de Velers.
La pavimentació de la part superior del Carrer de
Velers s’ha executat durant el passat mes
d’octubre i ha tingut un import econòmic de
26.491,37 (IVA inclòs), dels quals 10.000,00€ han
estat subvencionats per la Diputació de Girona
mitjançant el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a inversions de l’exercici 2020.
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
Un 3/12 més, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual
El 3 de desembre, un any més, ha tingut lloc el Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat
Intel·lectual. Sí, el dia dedicat als que abans s’havien
anomenat cretins, idiotes, oligofrènics, subnormals,
retardats mentals, entre altres noms.
Ara a aquestes persones, amb trets morfològics i
funcionals diferents a una “majoria” se’ls hi penjen
altres etiquetes més descafeïnades però se’ls segueix
mirant amb certa distància, compassió o els més
benevolents amb pater/maternalisme.
La Convenció de l’ONU sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat (2006) reconeix el dret de
totes les persones a ser tractades amb igualtat i a tenir
una vida inclusiva, normalitzada i amb els suports
necessaris en tots els àmbits. Les diverses
associacions de famílies i persones amb trastorn del
desenvolupament intel·lectual responen: “els drets ja
els tenim. Per què els hem de guanyar?”
Guanyar els drets vol dir que siguin una realitat en el
nostre dia a dia. Vol dir tenir l’oportunitat d’escollir el
propi projecte vital, vol dir tenir una atenció centrada en
la seva persona, vol dir poder viure de forma el màxim
independent i autònoma possible, disposar dels
recursos necessaris, votar i ser votats, vol dir una
inclusió escolar i laboral completa, i una assistència
sanitària que tingui en compte la salut física i mental de
les persones amb dicapacitat intel.lectual.
Vol dir viure la diversitat individual amb solidaritat i
estima col·lectiva i, sobre tot, trencar murs!
Segurament caldrà anar més enllà d’una marató que
trenca murs, però com diuen: “ un viatge de mil milles
comença per un pas”.
Pilar Àvila Castells
Metgessa de la Xarxa de Salut Mental/IAS
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El passat 4 de desembre es va celebrar al Cau de Llorà el taller
“RECURSOS ANTIRADIACIÓ I PAUTES PER A LA BIOHABITABILITAT”, a càrrec del
geobiòleg Víctor Febrer i organitzat per LA LLÉMENA – ESPAI NATURAL.
Entre d’altre objectius es tractava de prendre
consciència de com ens podem defendre de
l’acumulació de les radiacions electromagnètiques. Es
va parlar de que actualment hi ha una multiplicitat de
freqüències que debiliten el nostre sistema immune i
degraden les cèl·lules.
Es van enumerar i valorar quines són les freqüències
més destructives i generals: la qualitat o deficiència de
la nostra instal·lació elèctrica a casa o al treball, les
ones de ràdio i televisió, l’ús adequat d’aparells i
electrodomèstics, tenir o no microones, i els hàbits
responsables o irresponsables amb els telèfons mòbils.
Finalment es va informar d’un seguit de radiacions molt
excessives i perjudicials per a la salut: el wifi i les
antenes de telefonia mòbils de 2, 3 i 4G i la recent
implementació de la 5G, que pot alterar greument l’adn.
Es van proposar diverses solucions i recursos per a
equilibrar i potenciar el nostre sistema immune i
protegir-nos de tanta radiació creuada. Entre d’altres
coses, vam aprendre a fer polaritzadors antiradiació, a
posar orgonites a casa per frenar la radiació dels

aparells, a canviar hàbits i prendre distància respecte
les fonts de radiació, a entendre com és d’important
ventilar la casa o caminar descalços.
Finalment es van indicar les 13 pautes per a la
biohabitabilitat a la nostra llar, com ara: materials
naturals versus no naturals, augmenta la qualitat de
l’aire, purifica l’aire amb plantes, minimitza la pol·lució
electromagnètica, descarrega’t quan et saturis, ionitza
negativament la llar, etc.

1a Fira d’intercanvi
El passat diumenge 12 de desembre’21 es va celebrar
la primera Fira d’Intercanvi al nostre municipi, organitzat
per Independents de la Llémena i l’associació Llémena
Espai Natural amb la col·laboració de l’ajuntament de
Sant Martí.
Els paradistes van començar ben aviat al matí a muntar
la paradeta i poc a poc va anar començant l’intercanvi
de tot tipus d’objectes. Vam trobar des de precioses
peces de ceràmica fins a làmpades de sal, eines de tot
tipus, cromos, joguines, jocs de taula, estris de cuina,
plats i olles, postals, i molta roba d’abric. I fins una
tenda de campanya!
Darrera cada peça hi ha una història d’allò més curiosa:
que si ve del restaurant de l’àvia Carmeta, que si era de
la germana que va marxar a Suïssa a buscar feina, que
si aquests llibres els il·lustra la paradista que vam poder
conèixer personalment, que si això, que si allò.
La jornada va transcórrer en un ambient festiu, gairebé
de celebració. Vam gaudir de retrobaments, de fer
noves coneixences i sobre tot tafanejar què porta un i
altre per finalment, intercanviar o, simplement, donar.

Una experiència molt enriquidora des de la senzillesa i
la voluntat de compartir. Tot això, amb
l’acompanyament d’un bon cafè i d’unes galetes
casolanes acabades de sortir del forn.
L’any que ve, HI TORNAREM!
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

POLLASTRE
Per la Roser Avellí
Al mati, d’un cru hivern,
un bonic gall, ben plantat,
es pensava que era etern;
I aquí el teniu... desplomat!
perquè la Roser, pugues
fer, sense cap filigrana,
amb pollastre de pagès,
que nomes menjava grana,
un rostit, d’aquells tant bons,
amb escarlets, o be amb naps
i que aquest torracollons,
que et fa el tió... i no ho saps?
pugui complir amb el ritus
de desitjar-te: UN BON ANY.

Mero Gudayol

LA CEBA O COM PREDIR EL TEMPS DE L´ANY
L´últim dia de l´any, s´esclofolla una ceba. Es posen dotze cloves
(una per mes) amb una cullerada grossa de sal. Es deixa tota la nit
a la intempèrie. L´endemà, es comprova: si la sal ha quedat seca
el mes serà sec, i si s´ha convertit en aigua serà plujós.
Segons la ceba, aquest gener hauria de ser plujós... però sembla
que la predicció no es compleix...
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ACTIVITATS I
FESTES

FESTA MAJOR LLORÀ 2021
El setembre passat, el tercer
diumenge,seguint la tradició,
vam celebrar la festa Major.
Va consisitir en una missa amb
acompanyament musical de la
Cristina (violí) i en Gerard
(harmonium de l´església) i a la
tarda , un berenar festiu amb
l´acompanyament del
showman Lo Pau de Ponts.
Acte que va aplegar una
vuitantena de persones que es
van col.locar seguint les
recomanacions saniàries
(taules per bombolles familiars
i amb distància entre elles).

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

El primer diumenge d’octubre celebrem la festa major de
Sant Martí. I aquest any, malgrat la situació que
continuem vivint amb la pandèmia varem decidir fer festa
per tal de “normalitzar” i poder retrobar-nos…
Dissabte a la tarde varem disfrutar de jocs gegants per
nens i grans amb FEFE & CIA amb l‘espectacle FARCELL
DE JOCS, i a continuació vam disfrutar de música
ambient de Buena Onda. Els petits varen tenir berenar i

pels més grans hi havia servei de bar. A l’endemà es va
celebrar l’ofici solemne i durant tot el dia es va poder
veure l’exposició de flors a l’esglèsia de Sant Martí.
El dissabte abans Cingles de la Llémena va col.laborar
amb la cursa Scott Maraton que forma part de la fira que
es fa a Girona Sea Otter.
Gràcies a tots per la vostra participació.
Salut per tots!!!
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38a EXPOSICIÓ DE FLORS DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Dintre els actes de la Festa
Major del 2021 , els Amics de
la Cultura de Sant Martí han
organitzat l´Exposició de Flors
a l´interior de l ´Església.
A part de flors, plantes i
ornamentació també si hi han
pogut veure “tapetes”.

ONCOBIKE 2021
La cursa solidària de BTT,
Oncobike, un any més ha
passat pel nostre Municipi. Al
sector del Molí si va fer una
parada d´habituallament.

TEATRE

La companyia Increixendo de Sant Gregori, ha representat l´obra “Abismes”. Ens parla i fa visible les diverses
violències de gènere que ens podem trobar en la societat actual.
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57è PESSEBRE VIVENT

Aquest any, i seguint totes les recomenacions i mesures sanitàries, si que s´ha pogut gaudir del Pessebre Vivent. El
que no hem pogut compartir plegats ha sigut la xocolata i coca, ja tradicional, de l´acabament de la representació.
S´ha fet un recorregut més curt i amb menys escenes, però igual de bonic que en anys anteriors i lluint els entorns del
nucli i de la riera del nostre poble, decorats i il.luminats per la ocasió.
Enguany, ha sigut tot un honor, que ens hi acompanyes la Consellera d´Universitats i Recerca Gemma Geis.
Agraïr a tots els figurants la participació i col.laboració i a tots els assistents (uns doscents) la seva presència.
Amics de la Cultura de Sant Martí de Llémena

REIS 2022
Enguany els reis han arribat a la Vall amb el
trenet Tricu- Tricu, iniciativa dels
Ajuntaments de Sant Aniol i Sant Martí.
La festa s´ha pogut realitzar gràcies a les
Comissions de Festes de Sant Aniol, Sant
Martí i Llorà i a la col.laboració de voluntaris.
Gràcies a totes i a tots per fer-ho possible!
La ruta es va iniciar a Sant Esteve, a on els
Reis van ser rebuts per membres de
l´Ajuntament i una bona munió de veins i
veïnes!
Van seguir camí fins a Sant Martí a on van
ser rebuts per l´Alcaldessa i guiats cap els
seus sitials, situats a la Plaça, per bengales i
càntics.
Van acabar a Llorà, a on també els esperava
l´Alcaldessa a peu de plaça, i els nens i les
nenes al parc de l´Església. Els cants i la
música tampoc hi van faltar!
A cada parada es va poder fer entrega a un
Patge Carter de les cartes, fer-se-les fotos
de record i a la vegada un Patge de la
“Saca” feia entrega d´uns petits dolços típics
d´aquest dia.
Fou un dia màgic per tots!
Els vam acomiadar pensant ja en la rebuda
del proper any.
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Amics de Santa Cecília
Les Serres

En el nostre escrit de l’anterior número de la revista,
fèiem una previsió de com imaginaven l’Aplec d’enguany. Ara podem constatar que la festa va desenvolupar-se, tot respectant les directrius Covid-19.
Van estar presents les paradetes dels torronaires (que
no manquen mai a l’esdeveniment) i la de les melmelades que amb el nom de “La Vall de la Llémena” son
elaborades al Pla de Sant Joan. L’assistència no va
ésser massa lluïda, el temps em de dir que tampoc no
va acompanyar gaire, però tot i aquests hàndicaps,
l’Aplec es va celebrar. L’Ofici religiós va estar subratllat
en les seves parts cantades per la Coral de Sant
Gregori, i que un cop finalitzat l’acte litúrgic ens oferí un
concert molt de l’agrat de tothom que hi era present.
Per rematar l’Aplec es va poder fer una petita ballada
de sardanes fent servir música enllaunada i emesa
gràcies a l’equip de so que ens facilità l’Ajuntament de
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

Sant Martí. També férem la tradicional rifa de la panera
entre tots els que varen acudir a l’aplec, amb l’expectació del presents per veure qui era l’afortunat.
En altre ordre de coses us volem fer coneixedors de
l’estat que actualment es troba la església de Sta.
Cecília. D’uns temps ençà, hem anat detectant que a
l’absis s’estan obrint unes esquerdes que no fan pas
massa gràcia. Temps enrere es col·locaren testimonis
per controlar els moviments i no cal dir que s’han obert,
denunciant el procés de degradació de l’obra. D’aquesta situació en té constància mossèn Enric i el Bisbat de
Girona. Per part de l’associació s’ha demanat un
pressupost per mirar d’adobar els danys i confiem que
entre uns i altres, posar fil a l’agulla i mirar de reparar els
desperfectes i alhora remeià l’origen dels mals. Anirem
fent seguiment de la situació per estalviar danys majors.
Amics de Santa Cecília de Les Serres

A
22 de gener

IV Ral·li Terra de l’aigua
(Ral·li cotxes clàssics)
www.classicsrentservices.com

AGENDA
6 de març

La Santa Vall
(cursa BTT)
www.klassmark.com
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Arròs amb pinyons i panses Bacallà a la mussolina
o all i oli
A mi que m'apassiona l'arròs, ja en tinc una altre versió

per anar variant... És molt gustós i fi al paladar. No hi cal
salsa de tomàquet, només li he posat per posar color al
plat. Queda boníssim. Fins i tot pot servir per guarnició.

INGREDIENTS
· Arròs ½ kg
· Mantega 100g. (pot ser oli d’oliva)
· Pinyons ½ bosseta
· Panses, un grapat
· Caldo de carn 1 l, també pot ser aigua 1l amb 1 i ½
pastilla de brou

INGREDIENTS
· 4 lloms de bacallà a punt de sal
· Farina
· Salsa de tomata fregit

Per l’all i oli
· 1 ou
· 4/5 grans d’all
· Oli d’oliva

PREPARACIÓ
PREPARACIÓ

1
2
3
4
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En una olla, posar l'arròs amb mantega, donar
unes voltes a foc mig, els grans queden de color
blanc.
Afegir-hi caldo i deixar tapat, ha que bullir uns 15
minuts.
Als 2 l’ últims minuts afegir les panses i els
pinyons, tapar-lo deixar reposar, fins que l’arròs
estigui cuit del tot.
Per fer els flams faig servir flameres untades amb
una mica d’oli.

1
2
3
4
5

Enfarinem els lloms de bacallà i els fregim en una
paella amb oli, volta i volta.
Un cop fregits els reservem sobre un paper
absorbent.
Ara fem l’all i oli. Posem els grans d’all i un pessic
de sal,i l’ou i l’oli, ho batem fins que quedi una
massa espessa. No estalvieu l’all i oli un cop cuit
queda molt suau.
Posem en una safata de forn la salsa de tomata
fregit, al damunt el bacallà i sobre el bacallà la
salsa d’all i oli que haurem fet.
Ho posem a gratinar al forn escalfat a 200 graus
fins que quedi ros 3 o 4 minuts.

LA RECEPTA
DE LA NURI
Bunyols de vent
Aquests bunyols es poden tallar pel mig i farcir-los de
crema o nata, però solts estant boníssims

INGREDIENTS
· 125 g farina
· 250 ml llet
· 90 g mantega
· 3 o 4 ous grans
· Pell d’una llimona gran
· Una pessic de sal

PREPARACIÓ

1
2

3
4
5
6

Posar en una cassola l’aigua, la sal, la pell de la
llimona i fer-lo bullir; així que arranca el bull,
retirar-ho del foc incorporar la mantega.
Tornar a posar al foc, remenant-ho sense deixar
que bulli . Quan arrenqui el bull afegim la farina
tamisada, removem ràpidament fins que quedi
una massa espessa (com una boia) 1 o 2 minuts a
foc baix.
Afegim els ous un a un; no i afegim un ou un fins
que el primer estigui ben incorporat.
Amb dues culleretes fem boles de massa fregim
amb abundant oli calent .
No es necessari dóna’ls-hi la volta; son
intel·ligents i es donen la volta ells solets.
Deixar-los sobre paper de cuina o un escorredor,
de tant en tant amb un esprai ruixar-los amb anís
i els anar-los empolvant amb sucre. No és
necessari que sigui sucre glass.
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INFORMACIONS
D´INTERÉS

NOU MODEL DE RECOLLIDA AL MUNICIPI

Resum reunió informativa departament de medi ambient CCGi
El nou model de recollida té com a objectiu incrementar la
recollida selectiva, estabilitzar els costos de la gestió dels
residus, i a llarg termini implementar taxes més justes
(pagament per generació). Al nostre municipi mantenim el
model amb contenidors a la via pública (s´afegirà el d´orgànica),
com Canet d´Adri. Però Sant Aniol tenen àrees tancades i a
Sant Gregori ha començat el porta a porta, això ens ha
comportat un cert grau de “turisme de deixalles”...
Tot i tenir contenidors oberts i a la via publica, CAL SEPARAR
CORRECTAMENT els nostres residus en origen i dipositar-los
en el contenidor que pertoca.
Per reciclar de manera correcta:
• Separeu els residus a casa per fraccions
• Dipositeu l´orgànica sempre amb bossa compostable
• Aixafeu els envasos de plàstic i plegueu el cartró
• Els envasos de vidre sense taps ni xapes , i no dins bosses
de plàstic
• Dipositeu els residus dins els contenidors , no els deixeu a
fora
• No abandoneu mobles o voluminosos al costat dels
contenidors.

US DE LES ZONES D’ESCOMBRARIES
RECORDEU:
Les zones reservades a contenidors que hi ha
repartides al llarg del municipi s´han d´utilitzar 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.
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ATM

Àrea de Girona
Autoritat del Transport
Metropolità
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GIRONA - SANT GREGORI - SANT ESTEVE DE LLÉMENA

-

-

-

-

-

- - 09.15 09.20
- 12.30 12.35
www.teisa-bus.com

Serveis a la demanda:
Els viatgers que vagin i/o vinguin de les poblacions de Granollers de Rocacorba i Sant Aniol de Finestres tenen el dret a
servei de transport a la demanda en tots els horaris coincidents amb els de la línia regular. Així mateix en l’expedició
amb sortida de Girona a Sant Esteve de les 07:00 hs només es passarà per Canet d’Adri (07:25 hs) en el cas de servei a
la demanda.
Per concretar l’hora de recollida, caldrà que es posin en contacte als telèfons 972 245 012 / 972 204 868 amb un
mínim de 24 hores d’antelació a l’horari del servei requerit.

NOVES EXPEDICIONS!

3 ANADES + 4 TORNADES DE DILLUNS A DIVENDRES
3 ANADES + 3 TORNADES DISSABTES
3 ANADES + 3 TORNADES DIUMENGES I FESTIUS

i

TEISA. 972 20 48 68

www.teisa-bus.com

12 de setembre de 2016
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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 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.

BDB|7

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.

