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TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES

Aigua
(Prodaisa) 972 20 20 78

Megatró-Wifiboo  972 59 43 25

CAT Salut Respon         061

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

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

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

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

MISSES
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:



Aquest any la primavera, a part de pluges i flors, ens ha portat l´adéu a les mascaretes 
(excepte farmàcies,centres sanitaris i transport públic) en interiors. Aquest relaxament ens 
ha tornat a una certa normalitat... Que desitgem duradora i sense sorpreses. Per 
aconseguir-ho, cal continuar protegint les persones vulnerables i per això  cal recordar 
que encara ens podem vacunar demanant cita a vacunacovidsalut.cat.

La primavera, es ha portat també, tristesa i llàgrimes als ulls en veure com un poble ataca a un poble veí, prenent 
la llibertat i a vegades la vida dels seus habitants. La paraula “guerra” fa mal en tots els sentits, es devastadora 
física, psíquica i moralment. No hauria d´existir... Ni les seves devastadores conseqüències. Volem la pau, lluitem 
per la llibertat, i ajudem en la mesura de les nostres possibilitats.

Tan  la pandèmia com la guerra, estan afectant als Ajuntaments... Tots tenim problemes amb les adjudicacions 
d’obra pública tan per l’encariment dels materials com  dels transports, això fa que moltes obres s’endarrereixin 
en la seva execució o directament quedin desertes en la seva licitació. El nostre Municipi no és una excepció... 
Des de l’Ajuntament i amb el suport dels Serveis Tècnics i del Consell Comarcal estem treballant per poder 
continuar endavant acabant les obres previstes amb les subvencions rebudes.

Tots plegats ens veiem afectats per una certa apatia, un cert cansament en la nostra vida social i comunitària. 
Per això des d´aquestes ratlles us encoratjo a participar dels actes socials i festius que es realitzin al Municipi i o 
a la Vall. També agrair l’esforç de Comissions i Associacions per organitzar, mantenir o bé crear-ne de nous.

La propera Banya de Boc serà a la tardor, per tant gaudiu del bon temps de primavera, de l’esbarjo merescut de 
l’estiu i participeu de totes les activitats que s’organitzin al Municipi durant aquest temps!
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E
EDITORIAL

Ed

PRIMAVERA

M. Dolors Arnau
Alcaldessa de Sant Martí de Llémena

NOTA  
Manifestem el nostre suport al poble 
d´Ucraïna i a la vegada posem de relleu  
el nostre agraïment a tothom que s´ha 
involucrat en ajudar-lo.
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JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
PLENS MUNICIPALSA

Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprova-
des, celebrades durant el primer trimestre de 2022, que 
podeu consultar íntegrament en el web municipal.

A l’apartat de ‘Despatx oficial’ s’ha donat compte de 
tots els escrits entrats al Registre General d’Entrades 
durant aquest període. Es pot consultar el detall a l’acta 
de la sessió, i en destaquem:

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  pres-
cripcions de rebuts, així com resolucions de recursos de 
reposició presentats pels contribuents.

- S’han registrat sol·licituds de bonificacions i de domi-
ciliacions de deutes tributaris, i s’han presentat escrip-
tures per a la liquidació de plusvàlues i actualització 
cadastral.

•  El Consell Comarcal del Gironès comunica el nou 
sistema de control d’accés a la Mini deixalleria, deixant 
d’emetre targetes d’accés individual.

• La Generalitat comunica Resolució ACC/14/2022, DE 
10 DE GENER, de mesures sanitàries a tot Catalunya 
de prevenció de la influença aviària vigent fins el 
20/04/2022.

•  El Consell Comarcal del Gironès envia certificat d’ac-
ceptació de l’encàrrec per a la redacció del DUPROCIM.

• La Generalitat envia notificació de la resolució d’apro-
vació de la Modificació del PEU del Catàleg de Masies.

• El Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona comuni-
ca el decret que disposa desestimar el recurs contenciós 
344/2019 interposat per Margarita Adroher Dorban i 
Qparc 2014, s.l.

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:

- 38/2021 per a la instal·lació d’un sistema de hidròlisi a 
la granja de Les Serres.

- 44/2021 per la construcció d’una piscina a La Battlia 
de Sant Martí de Llémena.

- 45/2021 per a rebaix de terreny de la parcel·la del C/ 
de les Coves, 12 de Llorà.

- 46/2021 denegació de la llicència per part de la CTU 
de Girona.

- 48/2021 – Comunicació. Pavimentació tram camí 
particular a Can Fona de Granollers de Rocacorba.

- 49/2021 per a la instal·lació d’un hivernacle al C/ de la 
Font del Tois, 12 de Granollers de Rocacorba.

- 02/2022 per a la consolidació estructural de Can 
Vicenç de Llorà.

- 06/2022 – Comunicació. Desbrossar i netejar runes a 
Can Pere Puig de Les Serres.
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- 07/2022 – Comunicació. Instal·lació tanca de filat 
metàl·lic al límit del cingle del riu al Pla de Sant Joan.

- 08/2022 – Ampliació a Riderou de Les Serres.

- 10/2022 – Comunicació. Instal·lació plaques solars al 
C/ de les Carboneres, 10 de Llorà.

- 11/2022 – per a la construcció d’una piscina al C/ 
Collet de l’Escaleta, 25 de Llorà.

- 13/2022 – Comunicació. Instal·lació tanca de filat 
metàl·lic al límit del cingle del riu al Pla de Sant Joan.

- 14/2022 – per la construcció d’una piscina al C/ del 
Molí, 4 de Llorà.

- 16/2022 – per a la instal·lació de plaques fotovoltai-
ques sobre coberta a Vilotxa.

- 17/2022 – per la rehabilitació de la coberta de Can 
Minguet de Granollers de Rocacorba.

- 20/2022 – per l’arranjament del sistema de depuració 
de la piscina al C/ Velers, 27.

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:

- Renúncia a la subvenció atorgada per al finançament 
de les despeses derivades del funcionament del 
consultori mèdic local.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis 
forestals. Línia 3 – 2022.

- Sol·licitud subvenció a l’ACA per al manteniment i 
conservació de lleres en trams urbans 2022-2023.

- Aprovació proposta resolució de l’expedient de 
comunicació prèvia de l’activitat de ramaderia extensiva 
de 16 cavalls i semi-extensiva de 16 ovelles i 65 cabres 
a Can Sala de Granollers de Rocacorba.

- Sol·licitud dins del Programa ‘Treball i Formació al 
Gironès (2022-2023)’ del Consell Comarcal del Gironès, 
per a la contractació d’una persona per a tasques del 
tipus 1 ‘Fem endreça’.

- Concedir al Sr. J.M.Cl, la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, en la modali-
tat de conductor.

núm. 17172-2022-00001-8871C.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per a la 
restauració i conservació d’immobles d’interès patrimo-
nial. Torre de guaita.

- Sol·licitud subvenció a la Generalitat per actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior.

16 de gener de 2022 Cau de la Vall Reunió grup 
  municipal ILL

25 de febrer de 2022 Cau de la Vall Reunió La Llémena  
  Espai Natural

19 de març de 2022 Local Social FestLlémena
(posposat al 22 de maig) ‘Els Estudis’

23 de març de 2022 Material Particular
 (taules i cadires)

26 de març de 2022 El Cau de la Vall Grup municila ILL   
  xerrada Ucraïna

15 d’abril de 2022 Ocupació plaça  Ballada de sardanes 
 església i ús  solidària amb el
 Pavelló en cas  poble d’Ucraïna
 de pluja

22 de maig de 2022 Local Social FestLlémena
 ‘Els Estudis’

DATA LOCAL ACTIVITAT

27 de febrer 2022 10a Trail ‘Anar-hi anant’

12 de març 2022 Vi Clàssic Pla de l’Estany

30 d’abril 2022 1a Sant Gregori - Puretraining

 DATA CURSA 

BANYA BOCDe



BDB|6

BANYA BOCDe

- Aprovació aportació de les despeses sorgides per la 
recollida de brossa als voluntaris que van fer l’actuació 
el 6 de febrer de 2022.

- Aprovació conveni amb el Bisbat de Girona per a la 
cessió d’ús de la Torre de Guaita en cas d’atorgament 
de la subvenció per a la restauració.

- Encàrrec de neteja viària de Llorà a David Comas 
Mora.

- Lectura del Manifest de rebuig a la guerra a Ucraïna.

- Adhesió a la Declaració de l’ACM de condemna de 
l’atac militar injustificat a Ucraïna.

- Autorització parada de roses i llibres per Sant Jordi 
2022.

- Adhesió a la Declaració institucional de la Generalitat i 
al Manifest de l’ACM del dia 8 de març de 2022, dia 
internacional de les dones.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona del Fons 
de Cooperació Local 2022.

- Encàrrec al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
la realització del curs ‘Introducció al Mindfulness (2a 
part)’.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona dins del 
‘Pla a l’Acció 2022-2023’, Línia 1, servei de comptabili-
tat energètica.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona del 
programa A3 per actuacions de condicionament i 
millora en equipaments esportius municipals.

- Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per la 
gestió de cementiris i serveis funeraris.

Els darrers Plens celebrats presentaven les següents 
ordres del dia:

Ple ordinari de 31 de gener de 2022   

Modalitat telemàtica per la Covid-19

• Aprovació acta anterior.

• Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.

• Aprovació definitiva de l’actualització del Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Sant 
Martí de Llémena 2021-2024.

• Adhesió al Pla de serveis de gestió energètica del 
Consell Comarcal del Gironès.

• Adhesió al Pla de serveis de turisme del Consell 
Comarcal del Gironès.

• Donar compte de la informació tramesa a la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya sobre el Compte Gene-
ral 2019.

• Donar compte dels informes trimestrals del 3-T-2021.

• Donar compte dels informes trimestrals del 4-T-2021.

• Validació de l’adaptació del Conveni de col·laboració 
per a l’ús de terreny per a infraestructures de telecomu-
nicacions  - Paratge: Serrat de la Canova.

• Aprovació inicial de l’adaptació de l’ordenança fiscal 
núm. 4 de l’IIVTNU.

• Delegació de la tramitació de la contractació del 
projecte de Millora i condicionament de l’enllumenat 
públic.

• Aprovar compatibilitat Narcís Soler.

• Moció sobre aclariments atemptats 17 d’agost de 
2017.

• Torn obert de paraula.

PLENS



O
Els bancs de fusta 
malmesos  de la 
pista del Pavelló 
de Llorà, s´han 
substituït per uns 
altres en imitació 
pedra, realitzats i 
instal.lats per  la 
brigada.

BANCS NOUS A LA PISTA DEL PAVELLÓ

El passat mes 
d’abril s’han 

realitzat tasques 
d’aclarida de la 

massa arbòria en 
la zona superior

de la franja contra 
incendis del nucli 
urbà de Llorà per 
tal d’aconseguir 

una menor 
densitat

arbraria i guanyar 
distància entre 

peus d’arbres i en 
les capçades.

FRANJA CONTRA INCENDIS 

OBRES I
MILLORES
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Durant el mes de febrer es van realitzar dues recollides 
de brossa de manera voluntària al nostre terme munici-
pal.

Un veí de Llorà va proposar  fer una repassada pels 
carrers d’aquest nucli i les seves urbanitzacions, per tal 
de recollir les deixalles que trobéssim  per terra. I una 
colla de veïns va respondre a la crida. El matí del 6 de 
febrer,  durant dues horetes ben bones, es van emple-
nar una vintena de bosses amb plàstics, llaunes, ferralla 
i d’altres materials.

Per altra banda,  La Llémena , espai natural (LEN), va 
convocar el 27 de febrer al matí a voluntaris per fer la 
recollida de brossa  a la carretera i el camí ral, des del 
Pla de St. Joan a Granollers de Rocacorba. En aquest 
cas hem de destacar que al camí ral no es va trobar 
pràcticament cap mena de brossa,  però a la carretera 
també es van recollir una vintena de bosses plenes de 

vidre, llaunes, envasos plàstics i... sorpresa!... un munt 
de tubs de plàstic que es van descobrir per casualitat.

Va anar així. En un camp al costat de la carretera a 
l’alçada de Can Vila, es van trobar unes tires de plàstic 
transparent molt llargues i, seguint el rastre, van veure 
que aquests cintes sortien de l’interior d’uns tubs de 
plàstic negre que quedaven amagats i en un pendent 
molt a prop del riu.

DEIXALLES A LA CARRETERA

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL



Després es va comunicar aquesta troballa a l’ajunta-
ment i als agents rurals perquè retiressin aquests 
materials, i vam saber que eren tubs que havien deixat 
allà uns lladres de fil elèctric de telefònica. Per  evitar 
que anessin a parar al riu, es van avançar dues veïnes i 
un veí i les van recollir i portar a la deixalleria.

Aquestes actuacions de veïns voluntaris que són 
sensibles al veure l’entorn tant ple d’objectes inservi-
bles i sobretot envasos metàl·lics o plàstics, contrasta 
amb les actuacions d’altres persones veïnes,  o 
visitants,  o aquells que circulen per la carretera que  
els llencen sense cap vergonya ni mal de consciència.

Això em fa reflexionar sobre les raons d’aquests 
comportaments i  goso fer algunes hipòtesis:

Descarto la ignorància. Fa molts anys, més de trenta, 
que es fan  campanyes des de les escoles i els mitjans 
de comunicació referits a que s’ha de fer amb les 
escombraries.
Doncs aleshores, quines deuen ser les raons per les 
quals algunes persones van deixant el rastre de les 
seves deixalles?

Se m’acut que poden  ser dues actituds les que provo-
quen aquests comportaments.

- Per una banda l’arrogància i la comoditat, aquells que 
pensen que ja ho recolliran altres, que per això paguen 
impostos.

- Per altra, aquells que viuen en la insatisfacció, que 
potser estan ressentits i enrabiats i tracten amb menys-
preu el que és de tots, incomplint les normes cíviques 
com una forma de rebel·lia.

En tot cas, em temo, que no hi ha una solució fàcil per 
evitar aquestes actuacions però, si que a vegades em 
venen ganes de penjar una pancarta que digui:

“La Vall no és un abocador”

BDB|9
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QUIN ÉS EL PROBLEMA DELS PLÀSTICS??

GREENPEACE ha publicat unes dades que recullen les 
conseqüències que tenen aquests plàstics que usem a 
diari i que poden acabar al mar i oceans.

Són dades esgarrifoses. Cada dia s’abandonen 30 
milions de llaunes i ampolles de plàstic a Espanya.

Els objectes de plàstic que llancem com ara ampolles o 
bosses, poden acabar en un abocador, ser incinerats o 
ser reciclats. No obstant això, a causa de l’acció del 
vent i la pluja, aquests residus també poden arribar al 
mar, fins i tot, quan els llencem a les escombraries. 
Poden acabar abandonats a causa de l’acció de les 
tempestes, del vent o de la pluja, o simplement perquè 
no s’han separat correctament. D’aquesta manera 
poden arribar a rius o d’altres vies fluvials i, fins i tot, al 
sistema de clavegueram de zones urbanes. Una vegada 
allà, tret que s’extreguin amb anterioritat, la destinació 
final serà la mar, per molt lluny que ens trobem de la 
costa.

Avui dia només el 9 % de tot el plàstic que hem produït 
i consumit fins a l’actualitat a nivell mundial s’ha 
reciclat, el 12 % s’ha incinerat, i la gran majoria, el 79 
%, ha acabat en abocadors o en el medi ambient.

Com que el plàstic és molt persistent i es dispersa 
fàcilment, podem trobar plàstics a cada racó del 
planeta, des de l’Àrtic fins a l’Antàrtida.

Els plàstics que trobem a la superfície dels oceans 
solament són la punta d’iceberg, ja que representen 
menys del 15 % de tots els plàstics que hi ha a la mar.

Aquestes zones superficials tenen una elevada concen-
tració de microplàstics. A les costes i al litoral, també es 
poden trobar altes concentracions de plàstics, espe-
cialment en regions amb altes poblacions costaneres, 
amb sistemes de gestió de residus inadequats, pesca 
intensiva o turisme elevat.

Al Mediterrani també trobem una gran quantitat de 
microplàstics, de fet, entre un 21 % i 54 % de totes les 
partícules de microplàstics del món es troben a la 
conca del Mediterrani.

Què passa amb el plàstic quan arriba als mars i als 
oceans?

Una vegada els objectes de plàstic arriben al medi marí 
tarden entre dècades i centenars d’anys a degradar-se. 
El temps de degradació depèn del tipus de plàstic i de 
les condicions ambientals a les quals s’exposa (llum 
solar, oxigen, agents mecànics…). L’acció de l’onatge 

accelera aquest procés i, com a resultat, els fragments 
més grans es van trencant en trossos més petits, 
generant microplàstics.

Durant tot aquest temps fins que es degraden, tots els 
objectes de plàstic que arriben a la mar poden causar 
danys greus a la fauna marina. Actualment, unes 700 
espècies d’organismes marins es veuen afectats per 
aquest tipus de contaminació. Cada any, més d’un 
milió d’aus i més de 100.000 mamífers marins moren 
com a conseqüència de tots els plàstics que arriben a 
la mar.

Davant d’aquestes xifres i aquestes imatges està clar 
que hem de reduir al màxim l’ús del plàstic, que l’hem 
de reutilitzar sempre que puguem i que, finalment, 
l’hem de reciclar per què no acabi en el nostre propi 
organisme en forma de microplàstics.
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Quant temps tarden 
els plàstica 
a descomposar-se?

FIL DE PESCAR

600 anys
Cristòfor Colom va arribar a 

Amèrica l’any 1492.

GOT DE PLÀSTIC

65-75 anys
La segona guerra mundial va 

acbar l’any 1945.

BOSSA DE PLÀSTIC

55 anys
El 1969 l’home va arribar a la 

lluna.

SOLA DE SABATA

10-20 anys
L’any 2000 va aparèixer el 

primer telèfon mòbil a color.

FIL DE PESCAR

55 anys
Cristòfor Colom va arribar a 

Amèrica l’any 1492.

BURILLA DE CIGAR

1-5 anys
El 2011 va tenir lloc l’accident de 

Fukushima.

BOTELLA DE PLÀSTIC

500 anys
Cervantes va nèixer l’any 1547.

COBERTS DE PLÀSTIC

400 anys
El 1630 Galileo Galilei va dir que 

la terra és rodona.

COBERTS DE PLÀSTIC

100 anys
El 1912 es va enfonsar el Titànic.



TRADICIONS , DIADA DEL RAM
2n TALLER DE 
MINDFUNESS

ACTIVITATS I
FESTESA
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La tardor passada es 
va realitzar el primer 
taller, a l’acabar per 
part dels participants 
es va mostrar interès 
en seguir. Cosa que  
s´ha fet aquesta 
primavera.

El taller vaser realitzat 
per la psicòloga Paula 
Llorens durant dues 
hores al llarg de tres 
setmanes.

Els participants van 
treballar i gaudir de la 
experiència.

Seguint la tradició, enguany 
la diada del Ram amb la  
benedicció de palmes i rams 
de la part Alta de la Vall, s´ha 
celebrat a Llorà.
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AMICS DE 
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

Els amics de Sta. Cecília, direm que som una mica 
addictes a les obres de millora de l’espai que envolta la 
parròquia de Les Serres. D’un temps ençà anàvem 
veient que la caixa de llibres que vàrem construir a 
l’indret,  seguint insinuacions del batlle, s’anava 
deteriorant per el pas del temps, i per la col·laboració 
inestimable dels tèrmits.

Tot tractant el tema entre els associats, vàrem prendre  
el determini d’arranjar-la. Per dur a terme aquesta 
millora es prengué l’acord de canviar la ubicació, 
substituir el suport de la mateixa, que fins ara era de 
fusta, cosa que afavoria l’acció dels insectes, fer una 
coberta de material impermeable que millorés l’actual i 
perquè no dir-ho, crear un entorn que afavorís els 
moments de lectura al paratge.

Se’ns acudí l’idea d’aprofitar un piló de pedres i carreus 
existent al lloc, provinents de l’enderroc de l’antiga 
rectoria que en temps passat s’alçava  enganxada als 
murs de la església i que ja havíem fet servir en part per 
fer el mur de la banda sud que fa de separació entre la 

plaça i els camps que volten el paratge.

Amb aquesta decisió presa, hem començat de posar 
mans a l’obra  planejant la construcció d’un banc rodó 
a l’extrem nord de la plaça, enjardinar-lo i col·locar allí 
la caixa de llibres un cop restaurada.

Hem començat per netejar el lloc triat per la nova 
ubicació, fer el replanteig del setial i començar de 
posar-hi pedres. Just ha començat la feina que anirem 
fent aprofitant que ja ve el bon temps i que alhora ens 
serveix d’excusa per fer una trobada i dinar plegats a 
l’aire lliure, cosa que sempre resulta molt i molt agrada-
ble. La durada de l’obra no està pas determinada, car 
depèn  de la disponibilitat dels executors a les dates 
senyalades per continuar la feina, però de totes formes 
és de creure que abans de l’estiu ho tindrem enllestit.  
De moment hem començat a treballar-hi, portem un 
parell de sessions i hauran de seguir algunes més per 
completar el repte.

Amics de Santa Cecília de Les Serres

Amics de Santa Cecília

Les Serres



ANÀLISI MICROBIOLÒGICA DE L'AIGUA DEL RIU LLÉMENA
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Em dic Àlex de Sagarra, sóc veí de Llorà i estic estudiant 2n de Biologia a la 
Universitat de Girona. Durant les setmanes del 28 de març a l’1 d’abril i del 4 
al 8 d’abril del 2022 vaig realitzar una assignatura anomenada Pràctiques de 
microbiologia, en la qual es van dur a terme diversos experiments per tal de 
treballar amb diferents tipus de bacteris.

Un d’aquests experiments va ser realitzar una anàlisi biològica d’una font 
d’aigua qualsevol, pel que jo vaig triar l’aigua del riu Llémena. Aquest és un 
afluent del riu Ter que neix a Santa Aniol de Finestres, i travessa tota la Vall 
del Llémena fins a trobar-se amb el Ter a Sant Gregori. Jo vaig agafar les 
mostres al seu pas per Llorà.

Un cop realitzats els experiments, els resultats indicaven una alta contamina-
ció microbiològica de l’aigua. Aquesta contaminació és deguda principal-
ment a la presència d’E. coli i Enterococcus faecalis, que indiquen una 
contaminació fecal de les aigües, ja que aquestes dues espècies de bacteri 
es troben en els intestins d’animals i humans. En un riu és normal que hi hagi 
aquest tipus de contaminació, però el que no és normal és la quantitat. En 
un riu amb depuradores no hi hauria d'haver aquesta càrrega bacteriana.

Un altre indicador de la mala qualitat de l’aigua és l’alta quantitat de Clostri-
dium perfringens, un bacteri altament tòxic. Al ser un bacteri anaeròbic 
(només sobreviu en absència d’oxigen) no pot sobreviure en les zones 
turbulentes i amb renovació d’aigua del riu. Per a reproduïr-se genera 
espores que sí que poden resistir les condicions aeròbiques (condicions 
riques en oxigen). Quan aquestes espores arriben a un lloc amb aigües més 
estancades i escasses en oxigen, proliferen i donen lloc als bacteris. Per 
tant, aquestes espores no suposen un perill real tret que s’ingereixin o entrin 
a l’organisme a través d’alguna ferida.

Sobretot s’han detectat dos punts on hi pot haver fonts de contaminació de 
l’aigua a Llorà: un a 42°01'00.7"N 2°42'24.5"E, i l’altre a 42°01'06.9"N 
2°42'16.6"E. 

Accions a dur a terme:

1. Assegurar-se que la depuradora funciona adequadament.

2. Sancionar els abocaments il·legals

Mero Gudayol

PARTICIPACIÓ
CIUTADANAC

Rosa, ets la flor més bonica;
la de més subtil color,
que en mig de tanta  fullaca,
sobresurts  amb  esplendor.

Amagues tanta bellesa,
que el seu nom et surt del cor.  
Sant Jordi  ens porta la rosa,
la vermella de l’amor.

Al teu voltant, altres roses,
fruit de puresa i passió
i també, noves poncelles
que  s’obren amb precisió.

I en mig de tanta  bellesa,
la rosa, es  la gran deessa.

ROSA

Escaneja aquest QR per a 
l’accés a l’informe complet



Flor de carbassó farcida Conill ''al ajillo''
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R
INGREDIENTS

· Flors de carbassó
· Formatge, 

(tipus manxec)
· Pernil dolç

· Ous
· Farina

· Sal i pebre
· Oli per fregir

PREPARACIÓ

Rentem les flors.

Posem dins de la flor un basto de pernil i formatge.

Cargolem com si fos un caramel.

Les arrebossem a la romana (pasta d’ou i farina).

1
2
3
4

4

Fregir un conill, salat i empebrat, i la fulla de llorer.

Després d'uns minuts, afegir les dents d'un cap i 
mig d'alls sense pelar.

A mitja cocció afegir el got de vi blanc. Coure 
tapat a mig foc uns 10 minuts o fins que quedi tou, 
depèn del conill.

Si veieu que queda molt sec afegir una mica 
d’aigua.

· 1 conill a trossos
· 1 cap i mig d’alls

· Un got de vi blanc
· Fulla de llaurer

· Sal, oli i pebre negre 

1
2
3

*

PREPARACIÓ

INGREDIENTS

Pastis de formatge
PREPARACIÓ

Es posa tot junt al turmix 
(o qualsevol batedora o a mà).

Es posa tot al motlle ( 20 / 22 cm)
Forn a 180 graus, 45 minuts. 
(Feu la prova de l’agulla).

El mig queda una mica tou, un 
cop fred ja quedarà espès.

INGREDIENTS

· 500 g de formatge philadelphia 
(2 terrines)

· 2 iogurts de llimona
· 200 g de sucre

· 150 nata
· 4 ous grans

· 1 cullerada sopera de farina
· Paper de forn (jo el mullo i ben 

escorregut) per folrar el motlle

1
2

3

DE LA NURI
LA RECEPTA



NOU MODEL DE RECOLLIDA AL MUNICIPI

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 (plegat) i el rebuig.Evitant sempre deixar-ho al terra  i 
amb les bosses adequades a la boca del contenidor.

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.

I
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INFORMACIONS
D´INTERÉS

BRETOLADA:

Mirall trencat per un cop de pedra  a la sortida del carrer dels Termes. Aquesta bretolada posa 
en risc la seguretat dels veïns i veïnes  quan s’incorporen a la carretera i a la vegada, la seva 
reposició ,suposa un cost econòmic per a ‘Ajuntament.
Tots plegats hem de ser cívics i responsables.

COMISSIÓ DE FESTES DE LLORÀ

Enguany la Comissió té el propòsit de tornar a organitzar la Festa , de manera  normalitzada , el tercer 
cap de setmana de setembre. Sapigueu que disposem d´un correu (comissiodefestesllora@hotmail.com) 
a on podeu fer arribar suggeriments i/o col.laboracions. També dir-vos que ens trobareu al Facebook 
(Comissió Festes Llorà) i a l’Instagram (@comissiodefestes_llora)
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GIRONA - SANT GREGORI - SANT ESTEVE DE LLÉMENA

i TEISA. 972 20 48 68 12 de setembre de 2016

ATM Àrea de Girona
Autoritat del Transport
Metropolità
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10.30 10.45 10.50 - - - - -
11.30 11.45 11.50 - - - - -
12.30 12.45 12.50 - - - - -

15.15 15.25 15.35 - - - - -

17.30 17.45 17.50 - - - - -

19.30 19.45 19.50 - - - - -

14.30 14.50 15.07 15.10 15.1515.0514.45 14.55
18.30 18.50 19.07 19.10 19.1519.0518.45 18.55

14.30 14.50 15.07 15.10 15.1515.0514.45 14.55
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20.10 20.25 20.30 - - - - -

08.45 09.0509.00 - - - - -
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www.teisa-bus.com
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07.25 07.30 07.45-- -- -
07.45 07.53 08.10 08.15 08.3008.0507.50 07.55

-- -- - 09.00 09.05 09.20

-- -- - 10.00 10.05 10.20

-- -- - 12.00 12.05 12.20

-- -- - 15.35 15.40 15.55

11.00 11.05 11.20-- -- -

13.00 13.05 13.20-- -- -

15.30 15.35 15.38 15.55 16.00 16.1515.5015.40

-- -- - 17.00 17.05 17.20

15.30 15.38 15.55 16.00 16.1515.5015.35 15.40
19.30 19.38 19.55 20.00 20.1519.5019.35 19.40

15.30 15.38 15.55 16.00 16.1515.5015.35 15.40
19.30 19.38 19.55 20.00 20.1519.5019.35 19.40D
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18.00 18.05 18.20-- -- -
- - - - - 19.00 19.05 19.20

19.30 19.35 19.38 19.55 20.00 20.1519.5019.40

14.00 14.05 14.20-- -- -

20.30 20.35 20.50- - - - -

07.45 07.50 07.53 08.10 08.15 08.3008.0507.55
09.15 09.20 09.35- - - - -
12.30 12.35 12.50- - - - -

10.45 10.50 10.53 11.10 11.15 11.3011.0510.55

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.

www.teisa-bus.com

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



AGENDAA
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17.30h. a 19.30h. Escola de petits remences i 

tallers infantils. A càrrec de l'Espai Jove Cal Bolet.

18.00h. a 21.00h. Jocs del món. Ludiespai

18.00h. Contes guillats de prínceps i princeses. 

Elena Ballester

18.00h. Xerrada "Remeis en temps de remences". 

Judith Ramírez - BotanicaMent-Fitoteràpia.

18.00h. Taller de feltre. Aurora Morales

18.45h. Exhibició d'espasa llarga. Associació Sala 

Duo Bellum Gerió.

19.30h. Música medieval. Sübitus

20.00h. Els grans jocs de la Vall de Llémena. A 

càrrec de l'Espai Jove Cal Bolet i Joves de 

l'Institut Vall de Llémena.

21.15h. Música medieval. Sübitus

21.30h. NIT REMENÇA. Teatre itinerant amb 

espectacle final (1,5km). Preu: 5€ adults i 3€ 

menors de 12 anys. Places limitades. Portar 

calçat esportiu i llanterna/frontal o similar. A 

càrrec dels actors i actrius de la Vall de Llémena 

- Coral de Sant Gregori

SOPAR REVOLUCIONARI!

(horari lliure, disponible a partir de les 19h)

- Adults.Graellada de botifarra, llom i 

cansalada, patata al caliu, pa de pagès i 

coca. Begudes no incloses.

-Infantil (<12 anys). Botifarra o llom a 

escollir, amb pa de pagès, patata al caliu i 

coca. Begudes no incloses.

Preus:

- Sopar + Teatre: 8€ adults i 5€ infantil.



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.


