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EDITORIAL

d
Sumem esforços pel nostre territori

Amb aquestes ratlles vull destacar la importància de reconèixer la pagesia i el nou model de
turisme rural, de posar en valor els pagesos i coneixements d'un i altres.
Sant Martí de Llémena és un poble clarament agroalimentari, i ens n'hem de sentir orgullosos de
tenir-ho. La pagesia és el sector clau, no només important pel nostre municipi, sinó també per a la sostenibilitat comarcal.
El nou model de turisme rural, de la mà de la pagesia, ha fet atractiu aquest món a molts emprenedors. La suma de la
sinèrgia dels pagesos de tota la vida i de les noves idees han de ser capaços de construir un projecte rural nou, on ambdós
hi tinguin el mateix valor i el mateix respecte.
Cal donar suport a la pagesia, en el seu dia a dia de treball constant, per fer del nostre entorn un excel·lent reflex de la seva
feina. Alhora cal deixar pas a noves idees d'inversió que pugin venir al poble, sempre que treballin conjuntament pel
respecte del medi ambient i per augmentar la qualitat de vida de tots nosaltres.
Per una banda, els pagesos han format, formen i formaran part decisiva de la conservació del nostre territori. Per l'altra el
nou turisme també juga un paper clau en la preservació del medi. Per aquest motiu, només junts es poden proposar
mesures concretes per tal d'impulsar la continuació d'aquesta feina comuna per les dues bandes, des del respecte i
cooperació, treballant com a col·lectiu.
Els pagesos han sabut adaptar-se a les noves situacions de país, a vegades molt dures. No obstant, la diversificació de la
manera de pensar i produïr fa que aquesta nova evolució sigui positiva cap a una altra forma de gestionar el nostre territori.
La importància del sector turístic en un municipi com el nostre, fa que esdevingui un pol econòmic important per la
comarca. Per aquest motiu des de l'Ajuntament es volen proposar diferents mesures de suport a un i als altres, com pot ser
la creació de productes de km0 o bé la denominació de la marca Vall de Llémena, sempre relacionada amb productes de
màxima qualitat.
Sant Martí de Llémena ha de ser un poble accessible per a tothom, pagesos de tota la vida amb noves formes de turisme
rural. Aquesta unió serà sempre possible si hi ha una aposta clara pel respecte al territori.
Per aquest motiu, cal treballar conjuntament, entendre que els pagesos i el nou turisme han d'anar de la mà per tal de
poder ser un motor de canvi i transformació positiva pel nostre municipi.
El medi natural ha estat, és i serà el nostre entorn. Allà on ens hem modelat és com a persones, com a col·lectius.
Jaume Busquets i Arnau
Alcalde

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 psudònim. 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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A

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el primer 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.
· L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) sol·licita informe
tècnic respecte els treballs d'eliminació de la palmera
excelsa i retirada d'arbres caiguts a la riera de Granollers
de Rocacorba, instats per la Diputació de Girona.
· El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC),
ens informa sobre el servei Seu-e 2.0 per tal de donar
compliment a la llei de transparència.
· La Mancomunitat de Municipis de la Vall de Llémena
notifica l'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració
per al desenvolupament del Programa de Treball i
Formació per a persones aturades sense prestació.
· La Direcció General d'Administració Local trasllada el
document acreditatiu del finançament consolidat del
projecte de ' Sanejament del Veïnat de Sant Medir'.
· L'ATM de Girona tramet el conveni de col·laboració per a
la distribució i recàrrega dels títols de transport.
· La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya informa sobre la realització d'un estudi de
millora del servei de transport públic a través del Consell
Comarcal del Gironès.
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· L'Àrea de Sistemes i Tecnologies de la
Informació de la Diputació de Girona sol·licita
informació respecte els pro-blemes de
cobertura mòbil i banda ampla en el municipi.
A l'apartat Factures i pagaments s'ha donat compte
de totes les factures presentades al Registre
comptable de factures.
Llicències d'obres
S'han atorgat les següents llicències d'obres:
- 38/2015 per pavimentar amb formigó dos
trams de camí a Peracaula.
- 39/2015 per els treballs de rehabilitació de la
façana i paret interior de Santa Cecília de Les
Serres.
- 40/2015 per els treballs de nova línia elèctrica
subterrània i nous suports a l'entrada del
Veïnat de Velers per part de DEEBSA
(Distribuidora de Energia Elèctrica del Bages).
- 41/2015 per arranjaments a Can Sidro B de
Sant Martí de Llémena.
- 42/2015 per a la rehabilitació del porxo de Can
Bondia al Pla de Sant Joan.
- 43/2015 per els treballs de substitució de 74 ml
de línia de MT per part de DEEBSA
(Distribuidora de Energia Elèctrica del Bages)
al Pla de Mas Ribes de Llorà.
- 44/2015 per a la construcció d'una vorera a Cal
Blau de Llorà.
- 01/2016 per a la consolidació estructural i
reforma interior d'una sala a Can Mainegre del
Pla de Sant Joan.
- 02/2016 per arranjaments interiors a Can
Mainou del Pla de Sant Joan.
- 04/2016 per a la instal·lació de tanca de filat
metàl·lic a la granja de Cal Fuster Rei de
Granollers de Rocacorba.

BANYADeBOC
Autoritzacions de pas de curses
S'ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses:
DATA

CURSA

TRAM

07/02/2016

GI-532 i GI-531 direcció
Les Planes d'Hostoles

VI Campionat d'hivern
(cursa ciclista)

27/02/2016

GI-532 i GI-531 Sant Martí
de Llémena-Llorà

3r Girona Històrics

28/02/2016

Les Serres

XXIX Marxa Popular
Anar-hi Anant – IV Maratrail

11/03/2016

GI-532

64ª Rally Costa Brava
de cotxes històrics

19/03/2016

GI-531 i GI-532

13ª Rally Costa
Brava Històric

23/03/2016

GI-531

3ª etapa 96ª Volta
Ciclista a Catalunya

10/04/2016

Pistes forestals Llorà Les Serres

BTT Girona
MTB Challenge

01/05/2016

Pistes forestals Granollers
de Rocacorba

Marxa BTT l'Esperxada

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els
següents:
- Aprovació del Conveni de Col·laboració amb la
Mancomunitat de Municipis de la Vall de Llémena per al
desenvolupament del programa Treball i Formació per a
persones aturades sense prestació al Gironès.
- Aprovació del Conveni entre el Consorci de Transport
Públic de l'àrea de Girona i l'Ajuntament per a la
distribució i recàrrega dels títols de transport de la zona
integrada de l'ATM de Girona.
- Sol·licitud de canvi de finalitat de la subvenció Fons
Subvencions 2015 de la Diputació de Girona, per
atendre l'arranjament de camins malmesos per l'aiguat
d'agost i llevantada de novembre.
- Aprovació del Conveni Marc de Col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament en matèria
de promoció turística.
- Aprovació del Conveni de Col·laboració pel projecte de
descomptes i bonificacions del carnet jove de Sant
Gregori.
- Sol·licitud de subvenció directa a la Diputació de Girona
per a l'arranjament de trams de camins amb solucions
de mitja i llarga durada.
- Sol·licitud de subvenció en matèria de prevenció
d'incendis a la Diputació de Girona per tal d'actualitzar
el Pla de Prevenció d'Incendis Municipal.
- Sol·licitud de subvenció per a l'organització
d'esdeveniments de caràcter firal 2016 a la Diputació de
Girona, pensant en la Fira de Tardor i la Festa Remença.
- Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2016 a la Diputació de Girona,
pensant en l'acondicionament de la zona d'esbarjo al

costat del camí ral al seu pas pel Pla de Sant
Joan.
- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Girona dins la campanya 'Del Pla a l'Acció
2016' per les línies de comptabilitat energètica
i redacció informe seguiment PAES.
- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Girona per a la rehabilitació de l'Ermita de Sant
Julià de Granollers de Rocacorba.
- Aprovació Adhesió al Conveni de col·laboració
signat entre el Consell Comarcal del Gironès i
el Grup Èxit per a la prestació de serveis de
jardineria, pintura, neteja, eliminació
d'etiquetes adhesives i grafits, muntatges,
manteniment i altres.

PLENS
El darrer plenari celebrat fou el de data 21 de març,
l'acta del qual resta pendent d'aprovar en la propera
sessió ordinària. L'ordre del dia presentat fou el
següent:
- 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 quart trimestre de
2015.
- Donar compte de l'Estat d'Execució del
pressu-post corresponent al quart trimestre de
2015.
- Donar compte de l'informe de morositat i
període mig de pagament corresponent al
quart trimestre de 2015.
- Donar compte de la sentència del recurs
667/2014 interposat per Orange Espagne,
SAU.
- Donar compte de la fermesa de l'acord de
convalidació del projecte de reparcel·lació del
Pla Parcial SAU Vall de Llémena.
- Aprovació definitiva del projecte d'Arranjament
del rec d'escorrentia del pavelló.
- Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bon Govern.
- Aprovació inicial de les bases reguladores de
l'atorgament de bonificacions de
la T-10.
- Aprovació inicial de la modificació del text refós
del Pla Especial de Peracaula.
- Aprovació adhesió al nou acord marc dels
serveis d'assegurances de l'ACM.
- Aprovació dels Plans Pressupostaris a mig
termini 2017-2019.
- Precs i preguntes.
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MEDI
AMBIENT

TREBALLS DE RECUPERACIÓ DE LA RIERA DE
GRANOLLERS I EL PLA DE SANT JOAN
La riera de Granollers de Rocacorba i el Pla de Sant Joan són
dos espais amb un elevat interès natural i paisatgístic dins el
terme municipal de Sant Martí de Llémena. Ambdós àmbits
es troben inclosos dins la Xarxa Natura 2000 i l'espai PEIN
Muntanyes de Rocacorba.
La riera de Granollers presenta una degradació elevada en
els seus trams baixos, amb conseqüències negatives sobre
els hàbitats naturals i la funcionalitat de tota la riera. Això es
deu, per un costat, a la presència de flora exòtica invasora
(palmera excelsa, canyes de bambú, robínies, etc.),
procedents dels jardins propers. Per altra banda, la qualitat
de l'aigua als trams més baixos també es percep més pobra,
possiblement degut a l'abocament d'aigües residuals i
purins al medi. Aquesta degradació contrasta amb el bon
estat de conservació i l'interès del tram mig-alt de la riera de
Granollers. Aquests fets influeixen negativament sobre la
fauna i la flora d'interès de la riera, com ara l'hàbitat d'interès
comunitari de verneda i el cranc de riu de potes blanques
(Austropotamobius pallipes), catalogat com a vulnerable per
la UICN.

Abocament incontrolat al Pla de Sant Joan
(estat previ als treballs)

Quant al Pla de Sant Joan, es va detectar un antic abocament
incontrolat de residus integrat per pneumàtics, restes d'obra i
plàstics, que l'ajuntament va tenir interés en retirar.
Les actuacions
L'objectiu de les actuacions que s'estan duent a terme és
recuperar aquests espais degradats.
Actualment, s'han acabat els treballs d'eliminació de
l'abocament incontrolat al Pla de sant Joan. Els treballs han
consistit en arranjar el ferm de la pista d'accés (camí ral)
perquè s'hi pogués accedir amb camió, en la retirada manual
dels residus abocats i en la deposició d'aquests en un
abocador controlat. En total s'hi han retirat unes 4 tones de
residus.
En aquests moments s'està treballant en la millora de la
vegetació de ribera de la riera de Granollers, i en la retirada de
residus i d'arbres caiguts que puguin suposar un risc en cas
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Restauració de l'abocament incontrolat al Pla de
Sant Joan (estat posterior als treballs)

d'avingudes. Una de les actuacions més rellevants
és l'eliminació de la palmera excelsa (Trachycarpus
fortunei), una planta exòtica ornamental que es
troba en les primeres fases d'invasió, i que s'ha
establert en un tram de riu d'uns 100 m. de longitud.
En total, s'hi han retirat pràcticament una tona de
palmeres. Aquesta palmera, plantada de ben segur
en algún jardí proper, ha arribat a la riera gràcies a
restes de poda abocades a la llera, o bé degut a la
dispersió que els ocells en fan de les seves llavors.
Per tal de recuperar aquest hàbitat ripari, també hi
ha prevista la plantació de vegetació autòctona de
cara a la tardor (boix, saüc i sanguinyol).

Invasió de palmera excelsa a la riera de Granollers
(estat previ als treballs)

A la vegada, aprofitant els treballs de millora que
s'estan realitzant a la riera de Granollers, es preveu
instal·lar-hi una passera de fusta per donar
continuïtat a una ruta circular molt freqüentada pels
veïns.
Finalment, destacar que també es preveu
col·locació d'un plafó informatiu, i la impressió i
difusió de tríptics sobre l'ús de la flora exòtica en
jardinera i els seus efectes sobre el medi natural, per
tal de conscienciar propietaris, centres de jardineria
i ciutadania en general d'aquesta problemàtica
creixent.
Els valors afegits

Restauració de la riera de Granollers (estat posterior als treballs)

El projecte, amb un cost total de 15.000 €, l'està
executant íntegrament una brigada de 6 persones
de la Fundació Onyar - la Selva.
Els treballs s'emmarquen dins del conveni de
col·laboració establert entre la Diputació de Girona i
l'Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar els
espais naturals de la demarcació de Girona, alhora
que es fomenta la inserció laboral de persones en
risc d'exclusió social.

Anna Pibernat
Maria Guirado
Diputació de Girona-Àrea de Medi Ambient

Riera de Granollers
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SERVEI DE CORREUS
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, així com fer constar a
l'adreça de notificació el grup i número de bústies que tenen
ja que el creixement de la població en els últims anys i el canvi
constant en els habitants d'algunes finques els dificulta el
repartiment del correu de forma adequada .
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 ho tingueu en compte facilitant així la feina al
personal de correus i alhora obtenir un millor servei.

PROCEDIMENT DE REGULACIÓ CADASTRAL
En la revista núm. 70 us informàvem que el municipi de Sant
Martí de Llémena seria inclòs en l'aplicació del procediment
de regulació cadastral promogut per la Direcció General del
Cadastre.
Doncs us volem comunicar que l'empresa la qual realitzarà el
treball de camp ja s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament
per tal d'informar-nos del seu mètode de treball i sol·licitar la
informació corresponent per tal de que en els popers mesos
puguin inicial els treballs realitzant les comprovacions “in
situ” pertinents.
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INFORMACIÓ
MUNICIPAL
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MILLORES DE MANTENIMENT DE LA FONT DE LA
JASSA ( Llorà)
Des de l'Ajuntament un dels objectius que ens hem proposat,
són les tasques de millora d'algun element patrimonial del terme
de Sant Martí de Llémena. Arran d'aquest objectiu, un grup de
joves de la parròquia de Sant Josep de Girona es va adreçar a
l'Ajuntament per oferir-se voluntàriament a col.laborar. Des de
l'Ajuntament els vam encarregar la tasca de millorar la Font de la
Jassa de Llorà i el seu entorn.
La Font de la Jassa està situada al veïnat dels Termes i és
subsidiària de la Font del Mónt. Quan les pluges són molt abundants i aquesta última porta molt de cabal , l'aigua que surt del
sobreeixidor s'infiltra en el subsòl i brolla a la Font de la Jassa.
A la mateixa font i en temps pretèrits s'hi construí un “ viver “ que
ara ha estat netejat i del qual se n'ha extret molt de fang, restes
d'arbres i brutícia.
Segons el diccionari Català-València Balear d'Alcover Moll la
paraula “viver” té diferents significats. En el cas que ens ocupa i
segons aquest diccionari un “viver” es un Safareig gran, que
serveix principalment com a dipòsit d'aigua per a regar (Gironès,
Empordà, Garrotxa, Selva del C., Xàtiva); en Castellà: alberca.
Fet omplir lo viuer del dit ort que sia plen d'aygua, doc. a. 1388
(Est. Univ. XIII, 117).
Aquesta paraula és emprada en moltes de les masies del nostre
entorn. El ”viver” de Can Gatziu, el de Can Roca..., de fet es feien
servir per acumular aigua i per regar els horts. Probablement el
viver de la font de la Jassa, s'utilitzava per regar els horts de Cal
Gotllo, de Cal Teixidor, de Cal Paraire i de Cal Sastre que eren les
cases més properes a la font. També no deixa de ser curiós que
el nom de totes aquestes cases estigui relacionat amb els teixits i
amb la llana (Paraire, Sastre, Teixidor....) però això ja seria objecte
d'una altra recerca.
Una mica més avall de la font hi han aparegut dos pilars que
suposadament podien haver servit de suport d'un petit
aqüeducte per portar l'aigua cap al nucli de Llorà.
Al voltant de les fonts del veïnat del Termes cal constatar la presència de molts travertins que han estat objecte d'un estudi a la
Universitat de Girona “ Cronologia dels Travertins de Llorà”.

FONT DE
LA JASSA
Segons aquests estudis els Travertins de Llorà tenen
uns 4000 anys d'antiguetat. El que tècnicament s'anomena com a Travertí a Llorà en diem “Tunus”.
La referència més propera amb relació a la paraula
“Tunus” i que probablement en fou una variant col·loquial la trobem a Banyoles al paratge de “Les Estunes”.
Les Estunes és una plataforma de Travertins. Els Travertins són un tipus de Roca sedimentària carbonàtica
de precipitació química. De fet cada any quan s'han de
netejar els recs de desaigüa de les fonts de Llorà es pot
observar com es comença a formar el Travertí.
Esperem que en una propera acció de millora es pugui
recuperar completament el paratge de la Font de la
Jassa. A l'estiu és un lloc ombrívol on passar-hi una
bona estona descansant i gaudint de la natura que ens
envolta. Volem agrair al grup de Joves de la Parròquia
de Sant Josep per la seva col·laboració.
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OBRES I
MILLORES

MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS
El passat mes de març, seguint amb la millora de camins
municipals i complint amb el pla de protecció d'incendis,
s'ha millorat el ferm i s'ha desbrossat el camí que ens uneix
amb el municipi d'Amer passant per la finca del Many i el
camí de Can Bosacoma que uneix el Barri de l'Església amb
el Veïnat de Velers.

ZONA VERDA DEL BARRI DE L'ESGLÉSIA
Durant aquest mes de març s'ha procedit a la millora de la zona Verda del Barri de l'Església.
La millora ha consistit en l'habilitació d'una zona pavimentada per facilitar l'aparcament i un gran espai per jugar i
passejar.

COLÒNIA DE GATS
Per evitar que els veïns alimentin els gats a la via pública
s’han habilitat unes menjadores per a aquest ús.
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ESGLÉSIA DE
GRANOLLERS DE
ROCACORBA
Aquest mes d'abril podem dir que s'han finalitzat
les obres de restauració de l'Església de
Granollers de Rocacorba després de 3 any
d'obres.
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OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL SANEJAMENT
DEL VEÏNAT DE SANT MEDIR DE LLORÀ
Després de molts anys de batalla dels veïns i de l'Ajuntament
amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per tal de donar resposta
a les necessitats del sistema de sanejament del veïnat de
Sant Medir de Llorà, al llarg del mes de març s'han executat
les obres de construcció del nou sistema de sanejament.
Les obres no han estat fàcils ja que la zona on havia d'anar
ubicat el sistema de sanejament era de difícil accés i no
permetia poder utilitzar maquinaria de grans mides, però
amb paciència s'ha aconseguit poder-les acabar de forma
satisfactòria.
Això ha estat possible gràcies a l'atorgament d'una
subvenció de la Generalitat de Catalunya dins el Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOiSC) de l'any 2012 que
ha cobert el 90% del cost de les obres. El 10% restant serà
satisfet pels veïns beneficiaris del projecte.
Alhora cal agrair al propietari de Can Conjuntura per haver
cedit de forma voluntària el terreny en el qual s'ha ubicat el
sistema de depuració, ja que sense la seva col·laboració la
realització de l'obra hagués set molt més complicada per no
dir impossible.
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LA NOVA
DEPURADORA

I

PREVENCIÓ
D’INCENDIS

LA PREVENCIÓ D'INCENDIS ÉS LA TEVA
RESPONSABILITAT, ACTUA AMB PRECAUCIÓ!!!
La Llei 5/2003, modificada per la Llei 2/2014, de mesures de
prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals pretén protegir a les persones i els béns
que es troben en terrenys forestals o en menys de 500 m
d'aquests.
Per tal de protegir les urbanitzacions i els nuclis de població
l'Ajuntament ja fa anys va obrir les franges de protecció de
Llorà i de Granollers i cada any porta a terme el seu
manteniment per trams de forma rotativa. Alhora en els
darrers anys ha desbrossat l'entrada de la urbanització Vall
de Llémena, així com alguna de les seves zones verdes.
Ara bé amb l'aprovació de la modificació de la Llei, al 2014,
els propietaris d'edificacions i instal·lacions situades en
terrenys forestals de forma OBLIGATÒRIA han de dur a terme
les següents actuacions:
- Assegurar l'existència d'una franja exterior de
protecció de 25m d'amplada que abraci tot el
perímetre deixant-la lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida.
- Mantenir el terreny i les parcel·les interiors lliures de
vegetació seca i amb els arbres podats per evitar la
propagació del foc en cas d'incendi.
- Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat
privada tant els camins interns com els d'accés, els
marges i les cunetes.
En conclusió, sens perjudici de les opinions que podem tenir
cadascú, és important que els propietaris conegueu
l'existència d'aquesta Llei. Probablement aquest canvi
legislatiu respon a la voluntat de la Generalitat de Catalunya
de fer garantir el perímetre net al voltant de les edificacions
de les zones forestals i de les urbanitzacions, vistes les
conseqüències dels últims incendis viscuts al nostre País.
Per tant és la teva responsabilitat, actua amb precaució!!!
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Us parlarem de l'Església de Les Serres, la seu de la nostra
associació. En aquests darrers temps s'hi han anat fent petites obres per tal de conservar l'edifici que nosaltres vàrem
trobar i poder-lo llegar en condicions acceptables d'ús, als
que vinguin després.
Aquest procés el començà Mn. Pere Soler, e.p.d. Més tard
l'associació que ell va ajudar a conformar amb moltes ajudes
desinteressades de persones i entitats, hem anat posant pedaços per tal de contribuir a la conservació de la parròquia.
Ara us volem assabentar de la darrera intervenció. Aquesta
ha consistit en l'eliminació de les humitats de la paret oest de
l'església, que venien provocades per l'enderroc de la
rectoria haguda, ja fa una colla d'anys enrere.
També s'ha substituït la jàssera de fusta que sustenta el cor
i aprofitant l'avinentesa que teníem els paletes a l'obra, destapar el finestral de l'absis que era tapiat. No en sabem les
raons del perquè era tapiada, ningú dels que ara som vius ho
havia vist mai desclòs.
Al repicar la paret per la part interior s'ha recuperat un mur
que, convenientment rejuntades les vores de les pedres,
ressalta molt i que conté així mateix una fornícula on hi ha
l'antiga pila de batejar.
El finestral de l'absis, que com el de totes les esglésies romàniques és orientat a la sortida del sol, dóna una lluminositat
que sorprèn, sobretot per les seves mides que corresponen
al d'una espiera, no pas al d'un gran finestral. Hem de tenir
en compte que la planta de l'església és romànica, encara
que amb el pas dels temps i de les generacions que ens ha
precedit l'han anat modificant i fent-li afegitons fins arribar a
l’aspecte que ens ofereix avui.
Bé, no cal que ens allarguem més en explicacions, millor
convidar-vos a comprovar-ho “in situ” el primer diumenge de
cada mes a les nou del matí què és quan hi ha celebració.
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

P

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Joan Casadevall Puig

SANT JOAN
Ara que s'acosta la festa del naixement de Sant Joan Baptista, i donat que a la Vall de Llémena (al Pla de Sant Joan) hi
tenim la capella en honor del seu Sant patró, permeteu-me
unes paraules (a la meva manera) sobre el naixement
d'aquest Sant.
“Quan la verge Maria s'ha assabentat que Isabel, la seva
cosina, es troba en estat de bona esperança, a visitar-la se
n'ha anat amb afany i sense recança. Puja a la muntanya de
Judà fins a la llunyana casa d'Isabel i Zacaries.
En arribar, truca a la porta amb il·lusió. Isabel obre amb recel,
tot pensant: qui serà? En veure la seva cosina Maria, exclama: Quina alegria que em dónes amb aquesta visita tan inesperada! Entra, Maria, que veuràs en Zacaries. Se saluden
tots molt cordialment i reben amb alegria la notícia que Maria
passarà un temps amb ells per ajudar-los i donar-los suport.
És el mes de juny. A baix al pla tothom treballa. Els segadors
van al camp a segar el blat ja ros i ben madurat.
El dia 24, però, a dalt de la muntanya hi ha una novetat. A
casa de Zacaries, amb l'ajut de Maria, Isabel ha donat a llum
un fill, que portarà per nom Joan. La notícia va de casa en casa per tota la contrada. Tothom es meravella i felicita l'entranyable parella.
Els pares cuidaran amorosament del seu fill i Maria, amb la
missió complerta, torna a Natzaret amb el seu espòs Josep.
Aviat naixerà l'infant Jesús.
Joan viu a la muntanya fins que es fa gran. Llavors baixa a
predicar la bona nova i a batejar al riu Jordà. El Baptista serà
el precursor del Salvador i esdevindrà el gloriós Sant Joan.”
Moltes felicitats a tots els Joans i Joanes de la vall, per celebrar tan excels patró.
Per molts anys!
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A
LA VOLTA CICLISTA CATALUNYA VISITA SANT
MARTÍ DE LLÉMENA
El passat dimecres 23 de març Sant Martí de Llémena va ser
escenari de la 3era etapa de la 96ª Volta Ciclista a Catalunya.
Aquesta va sortir a les 12:20h de la ciutat de Girona passant
pel nucli de Sant Martí aproximadament a les 13:00h direcció
a Olot fins arribar a la Molina (Alp).
El pas de la volta es va viure de forma festiva per molts dels
veïns que varen sortir de les seves cases o es varen parar al
costat de la carretera per animar als corredors.
La veritat és que en poques ocasions el municipi ha tingut
l'oportunitat de viure una experiència com aquesta amb
tants equips de competició, amb tant de color i ambient.
Esperem els organitzadors de la Volta ens tinguin presents en
l'organització de les pròximes edicions.

CONCENTRACIÓ DE MOTOS “VESPA”
El passat dia 9 d'abril, a l'aparcament de l'entrada de Llorà,
va tenir lloc una concentració de motos “Vespa” clàssiques.
La veritat és que hi havia una gran varietat de models i de
colors que donaven a la trobada un ambient més que festiu.
Esperem poder tornar a gaudir de la seva presència en
properes edicions.

CARTELLS DE “FESTA MAJOR”
Durant aquests dies en el Local Social “Els Estudis” de Sant
Martí de Llémena podeu trobar prop d’una trentena de
cartells de passades Festes Majors. N’hi ha des de l’any
1983.
Qui vulgui ajudar-nos a ampliar la col·lecció es pot posar en
contacte amb l’ajuntament.
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ACTIVITATS

C

SOCIETAT
DE CAÇADORS

CACERA DEL SENGLAR 2015-2016
A SANT MARTÍ I SANT ESTEVE DE LLÉMENA
La temporada de caça del porc senglar d'enguany en el
nostre municipi i Sant Esteve de Llémena: s'han caçat 350
exemplars a la colla de Sant Esteve en unes 70 batudes, uns
200 exemplars menys que la temporada passada, ajundant
al control sobre la població d'aquests,l a colla de Granollers
de Rocacorba n'han caçat uns 150 i els pagesos acompanyant els agents forestals amb autorització del departament
d'agricultura, amb batudes extraordinàries per els danys
que causen als camps, han efectuat uns 100 exemplars.
Les dades sobre les colles de caçadors han estat proporcionades per el Sr. Joan Martí del mas les Vinyes de Sant
Esteve i les dades sobre els pagesos per el Sr. Joaquim
Pujolràs de Can Bosch de Granollers.
Tot i aquestes bones dades no es pot abaixar la guàrdia
sobre aquests animals, per mantenir un equilibri raonable fa
falta l'esforç de totes les persones que participen en aquesta
tasca, sense exepció.
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
PRESENTACIÓ DE LA CURSA CICLISTA
ONCOBIKE 2016

LA MANCOMUNITAT INICIA ELS PREPARATIUS
DE LA 7A EDICIÓ DE LA FESTA REMENÇA

El 15 de març la Fundació Oncolliga, la Mancomunitat de la
Vall de Llémena i Klassmark van presentar en roda de
premsa al centre BTT de Sant Gregori l'ONCOBIKE 2016, el
qual tindrà lloc a la Vall de Llémena el 12 de novembre de
2016.

Enguany la 7a edició de la Festa Remença de la Vall de
Llémena se celebrarà el diumenge 29 de maig, i tindrà com
a marc patrimonial i natural l'entorn de la Masia de Can
Nerós, o més coneguda com el molí de can Nerós, dins del
municipi de Sant Martí de Llémena.

Després de l'èxit de l'Oncotrail, organitzat a Palafrugell en
tres edicions, la Fundació Oncolliga presenta aquest nou
repte esportiu i solidari dirigit als amants de la bicicleta, i de
la mà de Klassmark, una empresa especialitzada en
l'organització de proves de muntanya com el Trail
Rocacorba de Canet d'Adri.

La Festa Remença s'ha caracteritzat per ser un esdeveniment que cada any ens descobreix racons i espais sovint desconeguts o poc accessibles perquè són de caire
privat. Aquest 2016, gràcies a la col·laboració dels titulars
del mas, es podrà celebrar la festa en aquest espai emmarcat pel cingles de la Barroca i Rocafesa.

La prova tindrà un itinerari de 200 quilòmetres que recorrerà
els camins i pistes de la Vall. El centre neuràlgic de la
competició s'ubicarà a Sant Gregori, que acollirà la sortida i
l'arribada, però el recorregut també passarà per Canet
d'Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres. La
competició serà per equips de sis components, dos dels
quals sempre hauran d'estar en ruta al llarg de tota la prova,
que es desenvoluparà per relleus.

Can Nerós és un conjunt arquitectònic format per diferents
annexions successives de diferents èpoques. L'element
característic és la façana nova a migdia d'obra vista dels
segles XIX-XX i que s'afegí al cos central antic de la casa.
A la seva planta baixa hi ha un conjunt de vuit arcs de punt
rodó de gran alçada. És en aquesta façana on tindrà lloc la
nova representació teatral dels remences, que els actors i
actrius de la vall ja han començat a preparar i assajar.

Els diners recaptats en aquesta primera edició es
destinaran a finançar millores en els dos pisos-residència
que l'Oncolliga té al barri de Sant Ponç de Girona, a tocar de
l'hospital Josep Trueta.
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La Festa Remença conserva la mateixa estructura que
s'ha seguit en les darreres edicions. El dijous 26 de maig
iniciarem la festa amb les conferències remences, per
continuar el divendres amb la caminada nocturna que es
va incorporar l'any passat a Canet d'Adri i que va tenir un
important èxit de públic. Enguany la caminada es farà al
llarg del camí Ral. La festa continuarà el diumenge, amb
mercat d'artesans, trobada de Sant Antoni, mostra ramadera de la Vall, tastets gastronòmics dels restaurants
de la vall, danses tradicionals, “Jocs rurals de la Vall”, i la
representació del teatre remença amb acompanyament
d'escenes costumistes i de la coral, amb diverses representacions al llarg de tota la jornada. Us esperem a la
festa de la Vall!

LA VALL DE LLÉMENA PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE DESCOBERTA DEL GIRONÈS
PER A LA REDACCIÓ D'UNA GUIA DE
VIATGES PER AL MERCAT FRANCÈS
El dia 29 de febrer la Vall de Llémena va acollir el
periodista francès Mr. Martin Fouquet amb motiu de
l'organització d'un programa de descoberta organitzat
pel Consell Comarcal del Gironès per tal de donar a
conèixer els principals atractius i recursos de la Vall.
Aquesta visita de premsa s'emmarca en el projecte de
creació d'una nova guia de la Costa Brava, Pirineus de
Girona i comarques de Girona per al mercat turístic
francès, que promou el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona (PTCBG) i els Consells Comarcals. El projecte va
acompanyat del prestigi de l'editorial LE PETIT FUTÉ,
que actualment edita les guies de viatges més venudes
en el mercat francòfon.

Per aquest motiu durant els mesos de febrer i març es va
organitzar un viatge de premsa per tota la demarcació de
Girona amb l'ànim de fer un programa de descoberta
dirigit als periodistes escriptors que elaboraran la guia.
La guia té previst incloure la secció DESCOBERTA per
parlar de diferents temes d'interès turístic com són els
pobles més interessants, els atractius imprescindibles,
les visites guiades, rutes per caminar, el transport per
arribar, tipologies d'allotjament en hotels i turisme rural,
restaurants i productes locals, què fer al vespre, activitats de turisme actiu, activitats culturals, festivals...
El Consell Comarcal del Gironès, l'Associació de guies
Gironès Terra de Passeig, la Mancomunitat de la Vall de
Llémena, el Celler de l'Adroher i el Nus de Pedra van
acompanyar a Mr. Martin Fouquet en la seva acollida i
descoberta de la Vall de Llémena.
Amb aquest actuació s'espera posicionar el Gironès
entre el mercat francès i alhora donar a conèixer la Vall
de Llémena com un dels entorns naturals i culturals per
descobrir.

LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE
LLÉMENA OBTÉ UNA SUBVENCIÓ DEL SOC
PER A LA INSERCIÓ DE PERSONES
ATURADES PERCEPTORES DE LA RMI
La Mancomunitat de la Vall de Llémena, a través del
Consell Comarcal del Gironès, ha obtingut una segona
subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya del programa “Formació i Treball per a persones beneficiàries
de la renda mínima d'inserció”. Aquest programa té com
a objectiu afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupació
de les persones aturades de llarga durada de RMI per al
desenvolupament de projectes d'interès públic i social
dels municipis.
Des del mes de desembre i durant un període de 6 mesos aquet projecte ha permès contractar una persona en
situació d'atur per realitzar treballs de suport a la brigada
municipal. La persona beneficiària s'ha incorporat a les
brigades municipals dels ajuntaments de Canet d'Adri,
Sant Martí de Llémena i Sant Gregori de forma rotativa, i
donarà suport en la realització de treballs de manteniment en els diversos municipis.
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
GUERRA I PAU EN MINIATURA
A la vall de Llémena es troben centenars d'espècies
d'insectes, la majoria d'ells porten una vida oculta als ulls de
les persones. Molts insectes estan tant amagats en el seu
entorn que ni tan sols se sap si estan presents en una zona o
no. No obstant això, algunes espècies tenen una aparença
tant sorprenent que moltes persones les reconeixen immediatament. Una d'aquestes espècies és la marieta. Aquest
animal s'ha convertit mundialment en el símbol de la no
violència i de la conducta harmoniosa i pacífica de la
població. El que molta gent desconeix és que hi ha moltes
tipus de marietes diferents, a la vall probablement unes 30 o
fins i tot unes 40 espècies, i que la vida d'aquests petits
animals no es caracteritza pel pacifisme.
Les marietes (Coccinellidae) són escarabats que generalment, són fàcils de reconèixer pels següents aspectes físics.
Aquests animalons tenen una forma oval, la part inferior del
cos és plana, però la part superior és justament convexa i
d'un color brillant amb punts o ratlles. El seu cap amb prou
feines apareix sota l'escut del coll i les seves antenes curtes
tenen forma de bat. El tamany dels diferents tipus de
marietes varia bastant, d'1,5 mm a 10 mm. Normalment
caminen per sobre les branques i les fulles dels arbres o dels
arbusts. Però en el cas de perill, en la recerca de parella o en
el cas d'escassetat d'aliments, obre cap a endavant els dos
escuts i desplega les ales del darrere per poder volar.
La majoria de les espècies de marietes són carnívores,
mengen pugons, ous d'insectes, erugues i larves d'altres
insectes o fins i tot, d'altres marietes. Ara bé, també hi ha
algunes espècies més pacífiques que tenen un menú que
consisteix bàsicament de fongs.
El fet de què les marietes mengin pugons els hi dóna el nom i
la seva imatge positiva. El nom alemany “marienkäfer” i
l'anglès “ladybird” fan referència a Maria, la patrona de
l'horticultura. De la mateixa manera, el nom holandès
“lieveheersbeestje” indica la seva gran ajuda al senyor de les
terres per exterminar els pugons. Aquests insectes són
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capaços de menjar més de cinc mil pugons durant la seva
vida!
Una de les dotze espècies de marietes que es van detectar
l'any passat a la Vall de Llémena és l'anomenada Harmonia
axyridis, la marieta asiàtica multicolor. És un dels tipus de
marietes més grans, i es poden reconèixer pel fet de tenir un
plec transversal que passa per darrere dels escuts. Com el
seu nom indica, es una espècie d'origen asiàtic que va ser
introduïda l'any 2000 a Europa com a combatent del pugó als
hivernacles de França i de Bèlgica.
Es creia que era poc probable que aquests insectes
poguessin sobreviure fora de l'ambient protegit d'aquests
hivernacles. Tanmateix, les marietes asiàtiques no han fet
gaire cas de la opinió dels experts i en 15 anys s'han convertit
en una de les espècies d'escarabats més comuns de
l'Europa Occidental. Es distingit tres varietats no definides
clarament (f.aulica, f.intermedia i f.aulica). Tots Ells s'aparellen entre si i així obtenen descendència de multicolor.

a que les diferents espècies convisquin juntes en els
arbres i arbusts sense cap problema. D'aquesta
manera, els animals honren de nou la seva imatge
pacífica. Amb una mica de pràctica i amb una mica
d'esforç es poden trobar moltes d'aquestes perles
vivents.
Una manera de trobar marietes es mantenir amb
una mà un paraigües ben obert, però del revés, per
sota d'un arbre o d'un arbust i sacsejar l'arbre o
l'arbust amb l'altra mà. Si mires bé en el paraigües,
segur que veuràs un munt de marietes de tots
colors!

Excepte menjar pugons, aquests animalons també mengen
una gran quantitat d'ous i larves d'altres insectes o d'altres
marietes. Degut a aquest comportament agressiu d'aquesta
nova espècie exòtica, es temia que això suposaria una
amenaça greu per a les espècies autòctones.
Tal com sembla ara, la marieta asiàtica multicolor es troba
molt estesa per molts llocs, sense una disminució notable,
per ara, de les altres espècies autòctones. Pel que sembla, hi
ha suficients pugons i altres preses petites presents com per
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LA RECEPTA
Coca de Sant Joan

Ingredients:
· 500 g de farina de força

Dividiu la massa en dues parts. Olieu lleugerament
la superfície de treball i estireu la massa amb un
corró amb forma de rectangle.

· 70 g de sucre

Deixeu-ho reposar uns minuts si tingués molt nervi.

· 3 g de sal

En una part, col·loqueu la fruita confitada, pinteu-la
amb ou (barrejat amb aigua) i cobriu-la amb sucre i
pinyons abundants.

· 20 g de llevat de forner
· 140 g de llet
· 100 g d'ou sencer (2 unitats)
· ratlladura de llimona
· ratlladura de taronja

L'altra part decoreu-la amb rombes de crema
pastissera (mànega i punter arrissat), i també
pinteu-la amb ou (barrejat amb aigua).

· 25 g de licor d'anís

Feu la segona fermentació a 28 ºC, 1 h 30 min, fins
que torni a doblar el seu volum.

· 25 g d'aigua de tarongina

Coeu-ho al forn a 175 ºC 12-15 min.

· 1 g de canyella en pols
· 75 g de mantega
· 10 cireres confitades
· 6 rodanxes de taronja confitada
· 150 g de meló confitat
· crema pastissera
· pinyons
· sucre
Preparació:
Poseu la farina, el sucre i la sal al robot.
Incorporeu-hi la llet amb el llevat prèviament dissolt, a
temperatura ambient.
Treballeu la massa amb el ganxo, i afegiu-hi els ous un a un.
Continueu treballant la massa, afegiu-hi totes les aromes
juntes (aigua de tarongina, anís, pell de llimona i de taronja i
canyella) i pasteu-ho uns minuts.
Finalment, incorporeu-hi la mantega pomada, a trossos.
Continueu-ho treballant a velocitat alta, fins que la massa es
desenganxi del bol i es vegi llisa i homogènia.
Feu la primera fermentació de la massa tapada amb film a
temperatura ambient, fins que dobli el seu volum.
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AGENDA D'ACTIVITATS
26, 27 i 29 DE MAIG:
Festa Remença
2 DE JULIOL:
EnrondaLlémena

EL TEMPS
GENER
Temperatura màxima: dia 27: 21,9 ºC
Temperatura mínima: dia 17: -4,4 ºC
Pluja: 0 litres
FEBRER
Temperatura màxima: dia 21: 28,8ºC
Temperatura mínima: dia 4: -3,4 ºC
Pluja: 66,5 litres
MARÇ
Temperatura màxima: dies 23 i 26: 23,6ºC
Temperatura mínima: dies 11 i 12: -0,8ºC
Pluja: 31,5 litres
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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.

