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EDITORIAL

d
L'Ajuntament de Sant Martí de Llémena va aprovar per unanimitat en el Ple ordinari del
passat mes de març un nou Codi Ètic i de Bon Govern que vol ser una guia per a un canvi
cap a la transparència en aquesta administració.

L'elaboració d'aquest Codi Ètic i de Bon Govern s'inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l'aprovació
de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adaptant-lo a
la realitat del nostre Ajuntament. En destaca, sobretot, l'enunciat d'una sèrie de principis generals que defineixen
el marc d'actuació pública ètica i responsable.
La voluntat dels regidors i personal per a la redacció del Codi ètic i de bon govern ha estat recollir els principis, les
regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i per a tot el personal de
l'administració. La seva finalitat és garantir una gestió propera i compromesa amb la ciutadania de Sant Martí de
Llémena, oferint mecanismes transparents, de qualitat i equitat en la gestió dels recursos públics municipals.
Amb aquest text, l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena, vol tenir un paper actiu en la tramesa d'informació cap
al ciutadà. Una informació que ha de ser clara i entenedora. La voluntat és posar a disposició de les persones
les dades de forma ordenada, clara i entenedora per una fàcil interpretació.
Considero que l'acord aconseguit de tots els polítics és una gran fortalesa a mantenir i a avançar cap a una
administració oberta, propera i de servei cap a tots els ciutadans.
Tenir la valentia de recollir aquests principis en un codi ens ha d'ajudar com Ajuntament a aplicar-los en el dia a
dia. Tot i això serà la pràctica i la manera de fer al llarg del temps el que demostrarà l'ètica d'actuació
d'aquesta administració.

Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

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
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 de
Sant Martí de Llémena o dels autors.
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ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el quart trimestre de 2016, 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.
· 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.
· Generalitat de Catalunya:
· L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) recorda el termini
per a sol·licitar subvencions per neteja de lleres en la
trama urbana.
· L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) comunica l'arxiu
de l'expedient d'abocament incontrolat a la zona de La
Pellonera, per haver-hi donat compliment.
· L'Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona
ens envia llistat provisional de candidats a jurat popular
per ser exposat al públic.
· La Secretaria General de la Diputació de Girona ens
trasllada certificat d'acord de Ple respecte la moció per
unes comarques gironines desmilitaritzades.
· L'Àrea de Cultura i Noves Tecnologies de la Diputació
de Girona ens presenta el Pla d'Acció e-Municipis que
defineix el model d'administració electrònica que la
Diputació ofereix als municipis.
· El Consell Comarcal del Gironès ens trasllada informe
de comptabilitat energètica del 1r trimestre de 2016.
· El Centre de la Propietat Forestal ens sol·licita informe
respecte a l'execució de rompudes de terrenys.
A l'apartat "Factures i Pagaments" s'ha donat compte de
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totes les factures presentades al Registre comptable de factures.
Llicències d'obres
S'han atorgat les següents llicències d'obres:
- 24/2016 per rehabilitar part coberta de La
Casavella de Granollers de Rocacorba.
- 28/2016 per a la reforma interior per destinarho a usos administratius d'una part del Centre
residencial Can Font de Llorà.
- 31/2016 per els treballs de neteja i retirada de
runes a El Portalló de Granollers de Rocacorba.
- 33/2016 per a la construcció d'una pèrgola i
arranjaments de l'accés a Can Gallego de Sant
Martí de Llémena.
- 34/2016 per a la substitució de cairats i
reparació de degoters de la coberta a Cal Peu
de Granollers de Rocacorba.
- 37/2016 per repassar i canviar teules de la
coberta de Can Camisa de Sant Martí de
Llémena.
- 40/2016 per reparar paviment de menjador i
habitació i revestiment lavabo a la finca 121 del
Veïnat dels Termes de Llorà.
- 41/2016 per a la construcció d'un traster en una
terrassa a la finca 73 del Veïnat de Velers de
Llorà.
- 42/2016 per desbrossar i retirar pedres de
grans dimensions a la parcel·la 76 del Veïant de
Boratuna de Llorà.
Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem
destacar els següents:
- Aprovació del Calendari fiscal per a l'any 2017,
que és el mateix que per enguany.
- Sol·licitud d'alta al servei e-NOTUM (notificacions electròniques) que ofereix el
Consorci AOC (Administració Oberta de
Catalunya).

BANYADeBOC
- S'aprova la pròrroga per dos anys del contracte agregat
de telecomunicacions.
- Sol·licitud d'alta al servei Geolocal (creació i disseny de
mapes locals)
- Manifestació d'interès per participar en la campanya
d'extensió del compostatge casolà promoguda pel
Consell Comarcal del Gironès.
- Aprovació inicial de l'actualització del Pla de Prevenció
d'Incendis Forestals.
- S'encarrega als SSTT del Consell Comarcal del Gironès
la redacció del projecte d'urbanització del carrer de la
riera de Cal Ganso.
- S'aprova el conveni de cessió d'ús de l'espai destinat a
zona recreativa al Pla de Sant Joan.
- Autorització instal·lació d'un Food-Truck (bar ambulant)
a Can Sidera de Les Serres.
Autoritzacions de pas de curses
S'ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses:
DATA

CURSA

12/11/2016

Oncobike

22/01/2017

IX cursa ciclista Campionat d'hivern

PLENS
Els darrers plens celebrats el 2016, foren els dels dies 4 i 14
de novembre amb les següents ordres del dia.
Ordre del dia del Ple extraordinari de 4 de novembre de 2016:
- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances
per a l'exercici 2017.
- Aprovació inicial del Pla Especial per a la implantació
d'un càmping al Pla d'en Pascol.
Odre del dia del Ple ordinari de 14 de novembre de 2016:
- Aprovació de les actes anteriors.
- Donar compte dels Decrets dictats des de la darrera
sessió ordinària.
- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust
corresponent al tercer trimestre de 2016.
- Donar compte de l'Estat d'Execució del pressupost
corresponent al tercer trimestre de 2016.
- Donar compte de l'informe de morositat i període mig de
pagament corresponent al tercer trimestre de 2016.
- Aprovació inicial del Pressupost municipal per a
l'exercici 2017.
- Aprovació de la modificació de crèdit 02/2016.
- Acord d'aprovació del Pla de transformació digital de
l'Ajuntament.
- Precs i preguntes.
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Novament ens complau posar-vos en coneixement del
projecte dels pressupostos per l'any 2017, que hem acabat
d'encetar, i que hem aprovat per unanimitat des
l'Ajuntament.
Com no pot esser d'altra forma, s'han respectat els principis
de prudència i d'equilibri pressupostari.
L'any passat, fèiem esment que semblava que s'estava
produint la recuperació econòmica però li mancava la seva
consolidació.
En aquests moments, les incerteses polítiques, comporten
que estem patint un afogament econòmic, que ens ha
obligat a posposar inversions molt necessàries.

PRESSUPOST 2017

En tot cas, el nostre compromís, sempre, primer és amb les
persones, i seguir ajudant a les famílies i aquells veïns i
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PRESSUPOST
MUNICIPAL
veïnes que ho necessiten.
Aquest any també hem aplicat els increments que
ens imposa la legalitat però s'ha mantingut la
mateixa carrega fiscal.
Atès que el canvi climàtic és una realitat, oposició i
equip de govern, vàrem aprovar una nova
bonificació del 25% a favor d'aquelles obres de
reforma o millora en energies renovables.
Es mantenen les bonificacions del 12% per qui, a
més de l'ús del compostador casolà, signin el
“Compromís Cívic”.
Recordeu que tota la informació està al vostre abast
en el web de l'Ajuntament.

I

INFORMACIÓ
MUNICIPAL

SERVEIS DE CORREUS

NO ET PERDIS RES!

El servei de Correus ha sol·licitat a aquest Ajuntament que
demanéssim als veïns/es del municipi que posin els noms
complets a les bústies del poble i que identifiquin el veïnat i la
bústia corresponent, ja que el creixement de la població en
els últims anys i el canvi de propietaris d'algunes finques els
dificulta el repartiment del correu de forma adequada, de
forma que sovint les cartes són retornades per manca
d'identificació.

Per no perdre't res i estar al dia dels actes que es
programen i notícies que et poden interessar del teu
municipi.

Cal que a l'adreça que faciliteu als vostres proveïdors de
serveis o a qui correspongui, hi consti el veïnat i número de
bústia, ja que en molts casos no coincideix l'adreça fiscal
amb el veïnat on teniu la bústia.

Per estar connectat i ser el primer en assabentar-te
de les novetats, només cal que entris i enviïs el teu
nom i una adreça de correu electrònic a l'apartat
'Vull rebre les últimes novetats' de la pàgina web
de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena.
Així que es publiqui alguna novetat, rebràs un correu
amb la informació.

És per aquest motiu que, des de l'Ajuntament, volem fer una
petició als veïns/es que disposeu de bústies de correus al
municipi perquè poseu el vostre nom i cognoms a la bústia,
així com incloure a la vostra adreça fiscal el veïnat i número
de bústia, facilitant així la feina al personal de correus i alhora
obtenir un millor servei.
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CANALITZACIÓ D'AIGÜES PLUJANES A LA ZONA
ESPORTIVA DE LLORÀ

OBRES I
MILLORES
1

L'Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona
ha realitzat les obres de canalització de les aigües plujanes
de la zona esportiva de Llorà. L'import de les obres ha
ascendit a un total de 53.622,66 €.
>> foto 1

BÚSTIES I SENYALITZACIÓ A LES SERRES

2

Continuant amb el pla de promoció de la Vall s'ha dut a terme
la col·locació de plafons informatius a les Serres. També
s'han aprofitat els treballs per instal·lar noves bústies a la
zona.
>> foto 2

MILLORA DE L'ACCÉS A SANTA CECÍLIA DE LES
SERRES

3

Aprofitant la recepció de la Gi-532 per part de la Diputació de
Girona es va sol·licitar a aquesta la millora de la visibilitat de
l'accés pel perill que suposava. Els treballs han consistit en
rebaixar part d'un talús.
>> foto 3

CAMÍ DE LA BAROLLA D'EN SALA
Continuant amb la millora de camins i la prevenció
d'incendis municipals s'ha actuat en el camí que va des
del Mas el Feliu de Granollers de Rocacorba fins el
Portell d'en Salica passant per la Barolla d'en Sala.
Aquesta actuació s'ha fet amb el suport de la Diputació
de Girona i la Generalitat de Catalunya.
>> foto 4
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O
ERMITA DE SANT JULIÀ DE GRANOLLERS DE
ROCACORBA

OBRES I
MILLORES
6

Dins el Pla de Monuments de la Diputació de Girona s'ha
inclòs la primera fase de rehabilitació de l'ermita de Sant
Julià de Granollers de Rocacorba. Les obres han consistit
en la consolidació de les parets. El cost de les obres ha estat
de 11.111,11€. En la segona fase es preveu rehabilitar la
coberta.
>> foto 6

FRANJA CONTRA INCENDIS

7

Complint amb el Pla de Protecció d’Incendis, conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya, seguim fent el manteniment
de les franjes perimetrals contra incendis.
>> foto 7

RIERA DE GRANOLLERS DE ROCACORBA
Per deixar completats els treballs de recuperació de la
riera de Granollers s'ha col·locat una passera i s'ha
realitzat millora de la senyalització de la mateixa.

8

>> foto 8

MILLORA DE L'ACCÉS AL BARRI DE L'ESGLÉSIA
DE LLORÀ
Durant el mes de desembre la brigada municipal ha
millorat l'accés al Barri de l'Església de Llorà. Les obres
han consistit també a millorar la conducció d'aigües
pluvials.

9

>> foto 9
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
GRAN ÈXIT DE LA PRIMERA EDICIÓ ONCOBIKE A LA
VALL DE LÉMENA
El passat 12 de novembre es va celebrar a la Vall de Llémena la
primera edició de l'Oncobike, un repte esportiu i solidari
promogut per la Fundació Oncolliga Girona i Klassmark, amb el
suport de la Mancomunitat de la Vall de Llémena. Hòmologa de
la popular Oncotrail, aquest esdeveniment dirigit als aficionats
de la bicicleta de muntanya va comptar amb la participació de
47 equips de sis ciclistes per relleus de dos components en ruta.
Els participants van sortir a primera hora del matí de Sant
Gregori amb l'objectiu de recórrer un total de 206 quilòmetres
per camins i pistes de la Vall de Llémena i recaptar amb la seva
participació fons per ajudar als malalts de càncer i les seves
famílies.
L'equip Tactic Karbon Team –format per David Coma, Marc
Hospital, Jordi Ramot, Sergi Bassas, Pere Letamendi i Eduard
Baró– van aconseguir la primera posició del podi, amb un temps
final d'11 hores i 34 minuts.
L'Oncobike 2016 ha permès recollir un total de 25.314 euros que
es destinaran a millorar els dos pisos residència que l'Oncolliga
té al barri de Sant Ponç de Girona, a tocar de l'hospital Josep
Trueta. La finalitat d'aquest servei és posar a l'abast de les
famílies dels malalts oncològics que preveuen una llarga
hospitalització una habitació a prop de l'hospital que els proporcioni acolliment i comoditat de manera gratuïta.
Davant l'èxit d'aquesta primera experiència, està previst que el
21 d'octubre de 2017 torni l'Oncobike a la Vall de Llémena

TAULA DE TREBALL AMB ELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DE LA VALL DE LLÉMENA
El dimarts dia 22 de novembre la Mancomunitat de la Vall de Llémena, a instància de diversos allotjaments del territori, va
convocar als Estudis de Sant Martí de Llémena una reunió de treball amb tots els allotjaments de la Vall per posar en comú
propostes, idees i altres inquietuds sobre el turisme a la Vall i, alhora, crear un espai d'intercanvi i de treball per aprofitar
sinèrgies de col·laboració entre allotjaments i ajuntaments. Es va manfiestar l'interès i la necessitat per part dels participants
d'aprofitar aquesta iniciativa per instaurar una sessió anual entre els establiments per posar en comú aspectes que afecten
directament als allotjaments i per realitzar propostes de millora que afavoreixin la dinamització turística del territori.
La Mancomunitat va exposar les diverses accions que s'han anat fent en matèria turística els darrers anys, i també les
activitats en les quals s'està treballant, especialment pel que fa a la reedició del material turístic en idiomes i a la senyalització
d'itineraris. Una de les propostes destacades és la d'organitzar diverses sessions formatives al llarg d'aquest 2017 que
permetin als allotjaments tenir coneixement del patrimoni cultural i natural de la Vall de Llémena i així poder difondre-ho entre
els turistes que visiten la Vall.
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"LLEGIM A LA LLÉMENA"
Descobrim el Bosc de llibres

L'ATENEU FA LLEGIR...
La relació de l'Ateneu amb el món dels llibres, ja és ben conegut de tothom. El Club de Lectura funciona des de fa 5 anys
amb molta satisfacció. Darrerament també s'han organitzat presentacions de llibres com l'obra de Manel Fortís i la
darrera, la del soci Miquel Bohigas i la Laura, la seva filla.
Amb la participació del projecte “Un bosc de Llibres” –iniciativa de l'ajuntament de Sant Martí de Llémena- l'Ateneu ha
apadrinat el tercer punt de lectura que s'ha instal·lat al bell mig del cràter del volcà del Puig de la Banya del Boc. S'ha
instal·lat la caixa amb llibres per fer que alguns punts d'interès natural del municipi es converteixin en improvisats punts de
lectura de temes relacionats no només amb el paisatge sinó també amb cada una de les entitats que apadrina un punt de
lectura. Esperem que el caminant pugui gaudir de la proposta de llibres sobre el vulcanisme de la vall, contes infantils i
poesia relacionats amb la natura.
L'Ateneu vol ser com l'arbre on s'ha col·locat la caixa amb llibres. L'arbre és un lledoner, un arbre que dona fruit, ben
arrelat i de fusta flexible –amb les seves branques es feien les forques–. Amb els anys, creiem que ho hem anat aconseguint... Hem donat fruit, estem arrelats al territori i volem ser flexibles. Esperem no haver de treure la forca...

OMNIUM CULTURAL FA LLEGIR...
En un projecte relacionat amb el foment de la lectura i la difusió del patrimoni natural i cultural del nostre país, no hi podia
faltar l'entitat “Omnium Cultural”. És per aquest motiu que, aquesta entitat, ha apadrinat el quart punt de lectura del
projecte “Llegim a la Llémena- Un bosc de Llibres”.
Fa més de 50 anys que els fundadors d'Omnium van crear l'entitat per protegir i impulsar la llengua, la cultura i afavorir la
cohesió social i l'educació. El projecte “Un bosc de llibres” coincideix plenament amb els principis fundacionals d'aquesta
entitat.
El dia 28 de gener ens van reunir un grup de persones per inaugurar l'esmentat punt de lectura.
Aquest cop, el lloc triat ha estat la capella de Sant Julià de Granollers de Rocacorba.
Vam aprofitar l'avinentesa per veure les obres de rehabilitació que s'hi estant portant a terme, i que sens dubte han
contribuït a salvar aquesta ermita.
S'han recuperat parts de fusta de l'antiga capella per construir la caseta on es guarden els llibres
Volem agrair la col·laboració dels veïns en la neteja de l'entorn, la construcció de la caseta i al propietari dels terrenys per
deixar pas franc per poder accedir al punt de lectura i a la capella
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53è PESSEBRE VIVENT DE SANT MARTÍ DE
LLÉMENA
Un any més vam poder gaudir del pessebre vivent aquestes
festes de Nadal, amb força fred per cert, però el públic va
respondre com cada any .
Aquest any amb el canvi del lloc de sortida que va ser a la
plaça del poble i l arribada com cada any al local dels estudis
on el públic va poder refer una mica amb el foc i un got de
xocolata ben calenta .
GRÀCIES A TOTHOM que d'una manera o d'una altra va
col·laborar!

CAVALCADA DE REIS A LLORÀ
Puntualment van arribar Ses Majestats els Reis Mags
d'Orient a la Vall del Llémena, carregats de molts regals per a
tothom.
Benvinguda, repartiment de regals i caramels per tots els
nens, al final xocolata ben calenta per la fred i a dormir ben
d´hora...
GRÀCIES a tothom que hi va col·laborar!

FESTA DE NADAL A GRANOLLERS DE
ROCACORBA
Un any més, i ja en són 19, els Amics de Granollers de Rocacorba conjuntament amb els veïns del municipi van fer una
petita representació del naixement de Jesús dins l'església de
Granollers de Rocacorba.
En la representació, on van assistir-hi més d'un centenar de
persones, hi participaven nens i nenes de tota la Vall. Aquest
any, es va fer una representació reduïda on hi havia una única
escena centrada en el naixement de Jesús i on els pastorets i
els àngels acompanyaven la Mare de Déu i Sant Josep.
Paral·lelament a la representació es va celebrar la tradicional
missa de Nadal que començava a les 12h del migdia.
A la sortida es va poder comprar productes nadalencs i fer el
vermut abans d'anar a dinar un bon plat d'escudella i carn
d'olla tal i com diu la tradició en el dia de Nadal.
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ACTIVITATS I
FESTES

S

AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

UN PESSEBRE A LES SERRES
Entrat el mes de novembre, la Penya Excursionista Guimerà
de Barcelona es va posar en contacte amb l'Ajuntament de
Sant Martí per exposar la seva voluntat de portar un pessebre a Santa Cecília de Les Serres. L'Ajuntament els va adreçar als Amics de Les Serres, a fi d'organitzar la trobada que
tenien prevista portar a terme el 18 de desembre.
Sorpresos per la grata iniciativa, els preguntàrem si havien
estat mai a Les Serres o si coneixien l'entorn, i la resposta va
ésser que no, que van triar Les Serres una mica a l'atzar, que
és el que tenen per costum fer cada any per aquestes dates.
Arribat el dia, un grup d'unes vint persones enfilats dalt d'un
petit autocar, ens arriben disposats a plantar el pessebre al
lloc que es va creure més adient.
Els Amics de Les Serres vàrem estar encantats de donar-los
la benvinguda, tot acompanyant-los en la visita a l'església i
contemplar el paisatge, moment en que vam aprofitar per
fer-la petar una bona estona mentre anàvem picant fruits
secs, begudes i café per escalfar el cos.
Tots plegats vàrem gaudir d'una estona molt agradable i ells
que no coneixien les muntanyes que ens envolten, estaven
encantats amb el paisatge amb la gran sort de què feia un dia
era radiant i si cap encara l'enaltia d'alló més.
Per concloure l'acte, cantaren un llarg repertori de nadales
acompanyats d'un petit piano que portaven per l'ocasió.
Tot plegat va transcórrer molt depressa, però el regust que
ens va quedar va ser molt agradable.
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P

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Joan Casadevall Puig

LA GUILLA
En un dia assolellat, uns amics vam anar a la muntanya a fer
una caminada per gaudir de prop de la natura.
Amb el color verd de la vegetació i el contrast del grisós de
les altes penyateres, amb el sol que penetrava fins al fons, es
formaven precioses vistes d'uns entorns sense pobles ni
trànsit de cap mena. Tan sols alguna casa de pagès es
trobava al llarg del camí. Per cert, en una d'aquestes masies
hi vam viure una sorprenent anècdota.
Doncs sí, quan passàvem pel costat, i davant mateix de la
casa, en va sortir una guineu amb amb una gallina a la boca
que xisclava desesperadament.
Alertada pels crits de la gallina, ràpidament va sortir la
mestressa tot cridant: “la guilla, la guilla, mala bèstia!”. Però
amb els crits de la senyora, la guilla va córrer encara més
sense deixar anar la gallina.
“Deu tenir el cau amb les cries en aquestes muntanyes” ens
va comentar la mestressa.“Potser no gaire lluny d'aquí” vam
contestar nosaltres. “O sí, va dir la senyora. Aquests animals
són molt astuts, no van a fer mal a prop d'on tenen el cau.
Tenen por de ser vistos i de patir represàlies per part dels
amos de les cases. Van a caçar les gallines o el que trobin
lluny d'on tenen les cries. Aquests animals vigilen molt. Si no,
no es diria que algú és astut com una guilla!”.
Aquesta caminada ens va ser molt útil per conèixer a fons la
natura i els seus encants. Les altes muntanyes i les grans
fondalades són unes precioses i espectaculars vistes.
A més, vam gaudir i riure amb aquesta anècdota a la casa de
pagès. Vam conèixer la senyora i les gallines, i vam veure
molt de prop la malvada guilla!
Qui no coneix la guilla a la Vall de Llémena?
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
PROJECTE RIUS: ESTAT DEL RIU LLÉMENA
Des del 2005 la Llémena Espai Natural realitza dues inspeccions
anuals a un tram del riu Llémena, específicament 500 m avall de
la depuradora de Sant Esteve per veure l'estat del mateix. Ho
fem dues vegades l'any, una la primavera i l'altra a la tardor.

riera. Per exemple, la presència de Quironòmid
vermell, que solen estar sota les roques a l'aigua,
indica que la qualitat d'aigua és dolenta.

Determinació de l'estat de qualitat en funció
dels macroinvertebrats detectats

Aquestes inspeccions formen part del projecte Rius. És una
iniciativa desenvolupada per l'Associació Hàbitats amb
l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la
societat en la conservació i millora dels nostres rius. El Projecte
Rius preten l'apropament de les persones al riu i permet
conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els
organismes que hi podem trobar, la seva importància
ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què
podem fer per millorar-los.
Concretament les inspeccions consisteixen en prendre
mesures de factors hidromorfològics, fisicoquímics i biològics
mitjançant l'ús de làmines identificatives de flora i fauna,
termòmetre, lupa, i reactius químics. A partir de l'anàlisi de
l'hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions
presents al medi es determina la qualitat del riu o riera.
Observant la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics es pot determinar la qualitat biològica del riu o

Quironòmid vermell, la
seva presència indica la
mala qualitat d'aigua

A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com la temperatura, el pH, la concentració
de nitrats o l'oxigen dissolt en l'aigua es determina la
qualitat fisicoquímica de l'aigua. En el cas de
determinar d'oxigen s'omple un tub petit amb una
mostra d'aigua i s'hi posen un parell de pastilles. Es
tanca el tub i cal agitar-lo durant uns minuts. El color
que obté l'aigua en el tub es compara amb l'escala
colorimètrica (vegeu figura 3), Amb mètodes similars
es determina el grau d'acidesa (pH) de l'aigua així com
la presència de nitrats, nitrits i sal.

Si vols participar en realitzar aquestes inspeccions, si
us plau contacteu amb Santi Gómez (tel: 972411397),
coordinador d'aquest projecte per part de La Llémena
Espai Natural. En el proper butlletí de Banya Boc
presentarem alguns dels resultats més destacats fins a
la data.
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NOU ANY, NOVES INICIATIVES
Ja, l'any 2016 forma part del passat. Estant al principi d'un
any nou és un bon moment com a Ajuntament per pensar en
els projectes i iniciatives a desenvolupar en el 2017.
Òbviament l'Ajuntament no està per fer grans obres. El
pressupost aprovat per 2017 no dóna molt marge per a això.
Del total de 530.000 euros pressupostats (uns 9.000 euros
per habitant) una part important estarà destinada a
despeses de personal (salari, seguretat social etc.) i el
pagament del deute amb els bancs (vegeu el gràfic). Les
altres partides corresponen d'una manera o una altra a
despeses fixes necessàries pel bon funcionament del
municipi. Sense cap dubte, les escombraries s'han de
recollir, no hi ha punt de discussió. Si volem mantenir
l'enllumenament públic tal com té el municipi ara, implica
una despesa d'uns 27.000 euros que cal pagar (per part
d'ILL advoquem per reduir l'enllumenament públic, i així
reduir aquesta despesa, a més de reduir la contaminació
lumínica i el consum elèctric i conseqüentment la reducció
d'emissió de gasos hivernacle). L'Ajuntament contribueix
econòmicament a diverses entitats de caràcter públic com
ara relacionat amb el transport públic, serveis socials i
l'escola. Considerem que són aportacions indispensables i
necessàries perquè contribueixen a millorar el benestar dels
veïns, i no seran temes de discussió tampoc. Tanmateix,
seria convenient analitzar, en el cas del transport públic, si el
servei actual es correspon amb les necessitats dels
habitants de Sant Martí de Llémena. ILL plantejarà aquesta
anàlisi en els propers mesos per mirar
d'introduir, si calen, canvis en aquest servei.
A més de temes puntuals, per exemple
l'arranjament de la zona de contenidors
d'escombraries a Sant Martí de Llémena, l'ILL
vol abastar aquest any una sèrie d'iniciatives i
projectes a més llarg termini. Volem fer
seguiment de l'execució del pla de reducció
energètica que té en marxa l'Ajuntament i
vinculat amb això, explorar la possibilitat que l'
Ajuntament pugui impulsar projectes
d'autoabastiment energètic amb fonts
d'energia renovables. L'amenaça del canvi
climàtic i les seves conseqüències que cada
vegada són més visibles, requereix una
resposta decidida i ràpida per part de tots a
nivell individual i també a nivell de les
institucions públiques com l' Ajuntament.
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Un altre tema que reprendrem aquest any és
fomentar la participació ciutadana en la definició de
polítiques i el desenvolupament de projectes de l'
Ajuntament. Ens satisfà dir que un primer pas ja s'ha
fet. S'ha constituït el comitè de redacció de Banya
de Boc, on hi ha els dos partits polítics amb
representació en el ple (CiU i ILL) i diverses persones d'altres associacions i entitats del municipi. Una
altra proposta nostra és que s'enviï per correu
electrònic als habitants del municipi els avisos dels
plens amb l'agenda així com les actes dels mateixos
un cop aprovats. D'aquesta manera, la informació
arribarà més ràpidament als ciutadans i esperem
que la gent s'animi a assistir als plens i hi puguin
expressar les seves inquietuds o problemes i les
seves propostes.
També hi ha una sèrie de projectes, el resultat dels
quals es presentaran aquest any, que requereixen la
nostra atenció. Hi ha l'inventari de camins públics
de Sant Martí de Llémena que el Consell Comarcal,
si tot va bé, presentarà aquest any. També hi ha
l'actualització de cadastre d'immobles que ens pot
portar algunes sorpreses.
Com podeu veure, no ens avorrirem; però sempre
tenim espai per abordar altres temes. Per això, us
convidem a tots i cadascun a fer-nos arribar les
vostres idees i propostes pel bé del nostre municipi.

C

SOCIETAT
DE CAÇADORS

CAÇA DEL SENGLAR A LES MUTANYES DE
ROCACORBA
A la Vall del Llémena cada temporada es porta a terme la
caçera del senglar, que va des de mitjans d'octubre fins a
mitjans de febrer.
Els dies habituals de caça són dimecres, dijous, dissabte i
diumenge.
Al nostre municipi hi ha dues colles del senglar, la colla de
Sant Esteve de Llémena i la colla de Granollers de Rocacorba.
Encara que es fan caceres periòdicament, tenim una superfície forestal molt gran, per això es fan batudes excepcionals
com la del passat mes de gener, que va organitzar la colla de
Granollers de Rocacorba.
Per tal d'abastar sectors de muntanya on normalment no
s'hi arriba per falta de caçadors i acotar millor la zona, al venir
caçadors d'arreu de Catalunya es va poder fer una caçera
amb un radi d'acció molt més gran.
Tot i les adversitats meteorològiques “fred i vent intens” es
varen poder abatre una trentena d'exemplars, el vent provoca que els gossos no trobin el rastre tan fàcilment i els
caçadors no percebin la presència dels senglars fins pocs
instants abans de sortir al punt de la parada, el caçador té
moltes menys possibilitats d'abatre aquests animals tan
ràpids.
Els organitzadors es mostraren satisfets per la caça efectuada i el més important, que ningú patís cap accident.
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LA RECEPTA
Bacallà amb carxofes
al buit

L'hivern és temps de carxofes i el nostre és un país que en
produeix, i molt i molt bones! Són molt saludables i tenen un
gust dolcet que, combinat amb un peix com és el bacallà, fa
un plat salat-dolç que us farà treure llàgrimes de cocodril.
Començarem per netejar les carxofes. Si no voleu acabar
amb les mans ben negres, poseu-vos guants. Tingueu a punt
un cossi amb aigua i llimona per deixar-les un cop netes i que
no s'oxidin. Traurem les fulles més dures fins que arribem a
les fulles més blanques. Pelarem la tija i l'aprofitarem perquè
és tan tendre com el cor! Tot seguit tallarem i rebutjarem la
part més alta de les fulles, i ens quedarà definitivament el cor
net. Aquest, el tallarem a quarts, i hi traurem els pèls del mig,
que són amargants.
Un cop les tinguem netes les posarem en bosses de cocció
al buit, amb un raig d'oli d'oliva verge extra, sal i pebre.
Tanquem les bosses i les deixarem coure en una olla amb
aigua bullint fins que estiguin tovetes. Les reservarem. Si no
teniu possibilitat de fer-les al buit, feu-les al vapor.
Mentre fem tot això, podem bullir les patates que serviran de
guarnició, senceres i amb pela. Un cop cuites les pelarem (o
no), i les tallarem a rodelles i reservarem.
Quan tinguem a punt les patates i les carxofes, prepararem
una safata amb una base de patates en llenques amb un raig
d'oli, al damunt les carxofes, i al damunt hi posarem els
lloms de bacallà, també amb un raig d'oli d'oliva i una branca
de farigola i alguna fulla de llorer. Ho courem al forn a 180º a
dalt i baix durant 8 minutets i comprovem.
Per servir, podem acabar-ho amb un raig d'oli de julivert que
podem tenir preparat prèviament i per altres plats. Aquest oli
es fa amb una proporció 1L d'oli d'oliva (no extra), amb les
fulles d'un manat de julivert, escaldades i refredades i en
acabat, triturat.
La carxofa és treballosa de preparar però el resultat en
aquest cas és tant i tant extraordinari, que us compensarà!
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Des d'aquestes pàgines, tots els que
treballem perquè sigui possible cada tres 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.

