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L'11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Celebrem el dia on els catalans i catalanes 
afirmem la nostra identitat. 
A mi, com a molts de vosaltres, m'agradaria poder celebrar la Diada amb total normalitat, amb una nor-
malitat d'un país que, tot i tenir problemes, depengui només d'ell mateix a l'hora d'encarar el seu futur.
Però, sabeu prou bé, que això a data d'avui no és ben bé així,. No obstant ho tenim a tocar. Catalunya 
travessa un moment especialment clau de la seva història, tot i els impediments que tenim per  poder 

decidir quin és el rumb que els nostres ciutadans volen prendre. Volem decidir el nostre futur de Catalunya, volem votar el futur 
del nostre país.
El que em coneixeu sabeu que sóc optimista de mena, i més que lamentar-me, prefereixo fixar-me en tot allò a què hem arribat 
fins ara. Prefereixo fixar-me en totes les mostres d'esforç col·lectiu i, especialment, de compromís individual de tants i tants 
catalans que durant molts anys i moltes generacions han treballant per la nostra llengua, la nostra escola, les nostres institu-
cions, les nostres tradicions, és a dir, tantes i tantes persones que han treballant i treballen pel nostre país.
Estic il·lusionat per aquest nou país que estem construint i a punt d'estrenar. Un país normal, amb consciència de ser, sense 
perdre la identitat, un país resistent, que  afronta les adversitats, un país orgullós de ser país.
Catalunya té grans qualitats, però una de les principals és la resiliència. Tenim una gran capacitat demostrada per vèncer les 
dificultats, transformant el desànim en energia per continuar treballant. Ara més que mai no podem caure en el desànim, no ens 
ho podem permetre ni a títol personal ni com a país. Som conscients que estem remant contra corrent, però deixar-nos portar 
per la inèrcia de l'estat espanyol pot esdevenir letal pel nostre poble.
El proper 1 d'octubre canviarem el nostre destí, respectant el dret individual de poder decidir el futur que volem per a nosaltres i 
per les futures generacions. Volem formar part de la història i, ho volem fer democràticament, votant.
El proper 1 d'octubre cal el nostre compromís personal amb el futur del país, amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, amb 
Catalunya. Una Catalunya que no cal que tots entenguem o vulguem igual, però que ens els seus pilars fonamentals com a país, 
en les seves institucions i en els seus símbols, ens hi identifiquem la gran majoria del país.
El proper 1 d'octubre, volem votar perquè som ambiciosos. Volem votar per poder tenir tots els instruments necessaris per un 
país millor. Necessitem més i millors infraestructures, en cal una justícia eficaç, una bona sanitat pública, una bona escola, 
universitats de referència, un millor estat del benestar col·lectiu.
Tots aquests sentiments i il·lusions ens han d'ajudar a recordar que el progrés de Catalunya és clau per la nostra cohesió social, 
pel progrés individual i col·lectiu, pel progrés de la justícia social, en resum, per el millor  futur de la nostra identitat nacional. 
Fem-ho, aprofitem aquesta oportunitat per sortir-hi guanyant, el país ho necessita, la societat catalana ho necessita, la nostra 
escola, el nostra sistema sanitari, les nostres infraestructures, en definitiva el nostre benestar col·lectiu requereix un nou país 
lliure, requereix una Catalunya independent.
Recordem la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, recordem l'esforç continu de tantes generacions de catalans 
antics i catalans nous que han permès que Catalunya seguís viva i amb gent disposada a treballar per mantenir la seva identitat, 
per construir un futur millor, una societat moderna, justa, cohesionada i lliure.
I amb aquest record ens reafirmem en la nostra voluntat de continuar essent un poble que reclama el que li pertoca, la capacitat 
de decidir i d'administrar els seus recursos.
Espero que l'estimació per la nostra gent i la nostra terra, i, l'amor per la llibertat que inspira la Diada Nacional ajudin a fer realitat 
el nostre anhel per una Catalunya independent.
Visca Catalunya lliure!

Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

EDITORIAL

Ed

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.

TELÈFONS
EMERGÈNCIES     112 AVARIES
Ambulància   Aigua (Prodaisa) 972 20 20 78
Bombers   Electricitat  972 64 10 10
Mossos d'Esquadra  Megatró  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 
Assistents social    972 20 19 62 Gas Pirineu (St. Martí i Granollers)  972 70 37 61   
CAP Taialà    972 22 76 35 Despatx interparroquial (St. Gregori)  972 42 81 56
Consultori Sant Gregori   972 42 99 28 Mn. Enric Costa    629 22 00 29
Hospital Josep Trueta   972 94 02 00 Autocars La Hispano   972 24 50 12
Farmàcia St. Gregori   972 42 98 01 ITV Gironès     902 31 32 31
Escola CEIP Agustí Gifré   972 42 81 82 Xaloc Recaptació    902 10 39 52
Llar d'infants (St. Gregori)   972 42 84 34 Cita prèvia metge    902 11 14 44
Centre Can Font (Llorà)  972 44 32 03 Informació Generalitat   012

HORARIS AJUNTAMENT
AJUNTAMENT: de dilluns a divendres de 12:00 a 14:30 hores
ALCALDE: hores a convenir
REGIDORS: hores a convenir
SECRETARI: hores a convenir
SERVEIS TÈCNICS: hores a convenir

MISSES
LLORÀ: 2n i 4rt diumenge de mes a les 10:00h  
SANT MARTÍ: 1r i 3r diumenge de mes a les 10:00h
LES SERRES: 1r diumenge de mes a les 9:00h      
GRANOLLERS: 5è diumenge de mes a les 10:00h

EDITA
Ajuntament de Sant Martí de Llémena
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:
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 · La Subdirecció General de Boscos, Servei de 
Prevenció d'Incendis Forestals, envia la reso-
lució d'aprovació del Pla de Prevenció d'Incen-
dis Forestals de Sant Martí de Llémena.

 · Els Serveis Territorials del Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació comu-
nica l'aixecament de les restriccions de les 
mesures de biodiversitat establertes per risc 
d'influència aviària a tot el territori Català

A l'apartat 'Factures i pagaments' s'ha donat 
compte de totes les factures presentades al Registre 
comptable de factures.

Llicències d'obres:
 - 45/2016 d'adequació del local annex a Cal 

Casic del Pla de Sant Joan per a obrador arte-
sanal de melmelades.

 - 5/2017 per a la construcció d'una habitatge 
unifamiliar aïllat a la parcel·la 102 del Veïnat de 
La Canova de Llorà.

 - 12/2017 per a la construcció d'una piscina a 
Mas Oliveras de Granollers de Rocacorba.

 - 14/2017 per a la instal·lació d'una tanca a Can 
Solà i desplaçament del camí d'accés a l'ermita 
de Sant Joan.

 - 15/2017 per a l'ampliació-remunta i reforma de 
la vivenda al Veïnat del Molí, 4.

 - 16/2017 per a la construcció d'un porxo a Can 
Sorna de Sant Martí de Llémena.

 - 17/2017 per a la construcció de dos pilars de 
pedra i instal·lació d'un portal d'entrada al camí 
d'accés a l'Arbreda de Sant Martí de Llémena.

 - 18/2017 Per la pavimentació de l'accés al 
garatge i canalització de les aigües plujanes a 
Cal Carreter de Sant Martí de Llémena.

 - 19/2017 per enrajolar i condicionar sala per 
menjador a Can Canals de Llorà.

 - 23/2017 Construcció d'una bassa de reg a 
Vallfogona de Les Serres

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERNA

BDB|5

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, 
celebrades durant el segon trimestre de 2017, 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 pres-
cripcions de rebuts, així com resolucions de recursos de 
reposició presentats pels contribuents.

 · S'han registrat sol·licituds de bonificacions i de domici-
liacions de deutes tributaris, i s'han presentat escrip-   
tures per a la liquidació de plusvàlues i actualització ca-
dastral.

 · S'han registrat sol·licituds d'adhesió al compromís cívic 
ciutadà i a la campanya de compostatge casolà.

 
 · El Consell Comarcal del Gironès informa sobre el 

contracte administratiu signat el 7 d'abril per la redacció 
de l'inventari de camins públics d'alguns municipis de la 
comarca, entre ells el nostre, adjudicat a l'empresa Peri-
cia Caminera, representada pel Dr. Xavier Campillo i 
Besses.

 · L'Àrea de Medi Ambient del CCGi comunica els incre-
ments anuals del cànon per la disposició del rebuig a 
l'abocador i a la incineradora. L'ACA (Agència Catalana 
de l'Aigua) recorda el termini per a sol·licitar subvencions 
per neteja de lleres en la trama urbana. 

 · La Secretaria General de la Diputació de Girona envia 
certificat de Ple d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèn-
dum.

 · El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, 
envia informació sobre el ciberatac massiu del 12 de 
maig de 2017.

 · El Conseller d'Empresa i Coneixement envia distintiu que 
acredita l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena com a 
ajuntament amb FUE (Finestreta Única Empre-sarial).

BANYA BOCDe

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:
 

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els 
següents:
 - Aprovació Informe de seguiment del Pla d'Acció per a 

l'Energia Sostenible (PAES ) de gener 2017 redactat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès.

 - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge de pau, 
titular i substitut.

 - Sol·licitud a les autoritats competents l'estudi i 
comunicació d'un protocol d'actuació viable per afrontar 
la problemàtica de gossos.

PLENS
El darrer Ple celebrat el 2017 fou en data 10 de juliol de 2017 
amb el següent ordre del dia:

 - Aprovació de les actes anteriors.
 - Donar compte dels Decrets dictats des de la darrera 

sessió ordinària.
 - Donar compte de l'Estat d'Execució del pressupost 1T 

2017.
 - Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust 

1T 2017.
 - Donar compte del període mig de pagament 1T 2017.
 - Aprovació definitiva del Pla de Prevenció d'Incendis 

Forestals del municipi de Sant Martí de Llémena 2017-
2020.

 - Aprovació de les festes laborals per a l'any 2018.
 - Nomenament de les places per cobrir la vacant de Jutge 

de Pau titular i substitut de Sant Martí de Llémena.
 - Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'ATM de 

Girona.
 - Aprovació inicial de la modificació, per inclusió de noves 

fitxes, del Pla Especial Inventari i Catàleg de Masies i 
Cases rurals del municipi de Sant Martí de Llémena.  

 - Precs i preguntes.

20/06/2017      

01/05/2017      

02/07/2017      

Pavelló de Llorà Festa d'Aniversari

Pavelló de Llorà Trobada familiar

Cursa BTT

DATA

DATA

LOCAL ACTIVITAT

CURSA
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BANYA BOCDe
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20/06/2017      

01/05/2017      

02/07/2017      

Pavelló de Llorà Festa d'Aniversari

Pavelló de Llorà Trobada familiar

Cursa BTT

DATA

DATA

LOCAL ACTIVITAT

CURSA
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CONTENIDORS A GRANOLLERS DE 
ROCACORBA
Continuant amb la iniciativa de millorar la ubicació i entorn 
dels contenidors de residus , aquest estiu la brigada munici-
pal ha enllestit els de la zona de Granollers de Rocacorba.

SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Amb l'aportació econòmica de la Diputació de Giro-
na s'ha restituit tota la coberta del Local Social del 
Estudis de St. Martí de Llémena i també s'està res-
taurant el mur de contenció del Carrer St. Roc.

COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES

OBRES I
MILLORESC O

Un any més, durant el mes d'agost es repeteixen les bretolades al Pavelló de Llorà.

Ates que el passat 10 de juliol es va reunir la “Comissió Especial de comptes”,  per emetre el preceptiu informe sobre 
el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic del 2016, i amb la voluntat de complir amb el 
nostre compromís de transparència, volem fer-vos partícips del acord d'aprovació favorable i unànime  dels membres 
de la Comissió.

Resumidament nomes assenyalar  que encara que els ingressos varen patir una reducció del 19 %,  a conseqüència de 
la greu crisi econòmica general i de les polítiques restrictives del govern espanyol, les despeses de gestió ordinàries, 
només varen minvar en un 6%, amb un esforç per part de l'equip de govern en el compliment dels compromisos amb 
els nostres veïns i amb el nostre poble.

També es destacable que l'endeutament amb les entitats de crèdit s'ha vist reduït amb un 16 % en relació a l'exercici 
2015.

Recordeu que tota la informació està al vostre abast a la web de l'Ajuntament.

Esperem que aquesta informació us hagi estat útil i del vostre interès.

Josep Soler
Regidor d'Hisenda

REFERÈNDUM BRETOLADESR B
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ACTIVITATS I
FESTESA

BDB|9

CONVENI AMB
LA UDGU

Al llar d'aquest curs 2016/2017 l'Ajuntament de St. Martí de 
Llémena ha signat un conveni de col.laboració amb la 
Facultat d'Arquitectura de la Universitat de Girona. 

Per mitjà d'aquest conveni, el passat dia 12 de juny els alum-
nes van poder exposar els projectes i maquetes d'una futura 
remodelació dels entorns de l'església de Llorà.

SOCIETAT DE
CAÇADORS

PAGESIA I SENGLARS

El passat dia 13 de juny es va portar a terme una trobada 
entre l'ajuntament, el president del vedat de caça Vall de 
Llémena, els pagesos del municipi i els representants del de-
partament d'agricultura i dels agents forestals, Sra. Elisenda 
Guillaumes i el Sr. Ignasi Delmases. 

Les conclusions finals i reafirmades per tots els presents, les 
podriem resumir en que la gran quantitat de senglars que 
tenim a la zona de la Vall del Lémena comporten un gran 
perjudici a les collites i que la la millor solució és una bona 
entesa entre pagesos i caçadors per tal d'escollir el llocs  on 
s'han de realitzar les batudes. També és veu una bona 
solució les batudes extraordinàries que es porten a terme a la 
nit i d'una forma consensuada entre les parts implicades, 
vedat de caça, pagesos i administració.

INICI DE TEMPORADA

El passat dissabte dia 2 de setembre va començar oficial-
ment la temporada de caçera del porc senglar. 

En les dues primeres setmanes s'han caçat cap a quaranta 
senglars. Com en els últims anys es preveu molta feina per 
controlar la població d'aquests animals.

A part del bosc i carreteres s'estan refugiant al voltant de 
zones poblades amb la dificultat que comporta d'efectuar 
batudes en aquestes zones.

Tot i així s'ha de fer tot el que es pugui perquè no vagin a més.

C

DIADA DE CORPUS A LA PART ALTA DE LA VALL
Enguany , Sant Martí de Llémena va representar a la part alta 
de la Vall en la diada de Corpus. Com mana la tradició, es va 
confeccionar la Catifa de flors. Els voluntaris van recollir el 
material pertinent: rodó, alguna flor (ginesta, pètals de rosa, 
alguna de boscana, la calor ens va jugar una mala passada i 
va costar trobar-ne), sorra , blat de moro i arrós.
Amb el material a punt, ja podiem anar pel disseny! Un 
disseny tradicional amb el calze, el colom, etc... Amb tot ben 
dibuixat varem començar a posar-hi el material, i s´acabà 
amb tot ben emmarcat. Sota el porxo de l'església va lluir una 
esplèndida Catifa de Corpus.
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ENRONDALLÉMENA 2017

Hem arribat a l'onzena edició. Qui ho havia de dir! Ha estat 
una sorpresa, excitant i agradable, per a la pròpia organit-
zació, els de la Llémena Espai Natural.

La veritat és que afegit a les ganes de tornar-ho a fer se 
suma, el que podríem dir, l'ofici. El fet de repetir-ho 11 anys 
facilita les coses. Tot i una tímida i valuosa renovació de 
l'equip es nota que cadascú sap a què juga, quines són les 
posicions dels companys, les jugades assajades, els ajustos 
tècnics i les maniobres d'estratègia.

No tenim cap Messi però, a canvi, formem un bon bloc. Fruit 
d'això ho hem tornat a fer i esperem repetir-ho l'any que ve. 
Tot està per fer, tot és incert. Ja ho veurem.

Pel que fa als autors interpretats cal dir que foren molts: 
Jaume Sisa, Mª del Mar Bonet, Joan Maragall, la Trinca, 
Guillermina Motta, Albert Pla, Pere Tàpies, Ovidi Montllor, 
Lluís Llach, Raimon, Joan Salvat-Papasseit i Carles 
Casanovas. Estils diferents units per un nexe comú: la popu-
laritat. Una bona remenamenta, com diria la Guillermina.

Tot plegat amanit per un triguitarrista veterà, en Miquel 
Bitarra,  i un jove saxo, en Roger Solé.

L'única nota amarga, per contrast, fou la condició imposada 
per la Mancomunitat Vall de Llémena de què no aparegués el 
nom d'un dels tres patrocinadors, “Independents de la Llé-
mena”. Aquesta condició fou acceptada no sense contro-
vèrsia per els organitzadors. Esperem que no es repeteixi. 
Tothom que li interessi la cultura local i les festes populars 
són, han estat i seran benvinguts.

I tot aquell que vulgui aportar idees, crítiques i esforç -junt o 
per separat- serà molt benvingut. Ens veurem al juliol del 18?

LA  PRINCIPAL DE LA BISBAL I BOTIFARRADA A 
LLORÀ
El passat 10 de juny, la Principal de la Bisbal ens va oferir un 
magnífic concert anomenat “Serenata. Cat” .
Mai ens podíem haver pensat gaudir de la seva presència en 
un poble i en un local com el nostre… peró a vegades la vida , 
en aquest cas l´amistat,ens porta grates sorpreses… I quan 
et passen per davant cal llençar-s'hi de cap!!! 
Rebem una trucada, es posa fil a l´agulla buscant la impli-
cació de la Comissió de Festes, l´Ajuntament i d´altres perso-
nes voluntàries … i apa, la Principal de la Bisbal cap a Llorà ! 
Cal tenir present que l'oferta va ser per part seva i que només 
van demanar cobrar l'entrada de la gent que hi va anar.
Per arrodonir la diada i ,tinguent en compte que sempre cal 
buscar finançament per fer la Cavalcada de Reis, es va fer 
una “Botifarrada” i els beneficis obtinguts es van destinar a la 
festa dels Reis. Una setantena de persones hi van participar.
Cal donar les gràcies al director, músics, cantants, tècnics de 
la Principal, especialment a en Pere Rabasseda, als volun-
taris i membres de la Comissió de festes, a l´Ajuntament i a 
tots els que vareu venir!

FESTA MAJOR DE GRANOLLERS DE ROCACORBA
Els actes es van iniciar el vespre del dilluns 14 d'agost amb el 
Sopar de Germanor, que un any més, es va celebrar sota la 
carpa instal·lada per l'ocasió a la plaça del poble. Mentre els 
més grans gaudien del sopar, els més petits saltaven i juga-
ven en els inflables instal·lats al costat de la carpa. En acabat 
del sopar, es va poder gaudir de la música del grup The Patillas 
fins a altes hores de la nit. 
El dimarts 15, coincidint amb la Mare de Déu d'agost, es va 
celebrar la Missa en honor a Santa Maria. La cerimònia va 
estar acompanyada  dels cants de la Coral de Sant Gregori, i a 
la sortida es va poder fer un vermut davant la plaça de 
l'església.
Els Amics de Granollers de Rocacorba volen donar les gràcies 
a tots els que vàreu venir a la Festa Major, i sobretot, donar les 
gràcies a tots els que heu col·laborat i ajudat d'una manera o 
altre a tirar endavant aquesta petita gran festa.
Us hi esperem l'any vinent!

ACTIVITATS I
FESTES

ACTIVITATS I
FESTESA A
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XIII FESTA REMENÇA A LA VALL DE LLÉMENA 
El cap de setmana del 19 al 21de maig la Mancomunitat de la 
Vall de Llémena, juntament amb el suport del Departament de 
Cultura, va organitzar la 8ª edició de la Festa Remença de la Vall.
Aquesta edició va tancar el segon cicle itinerant de la festa arreu 
de la vall i es va fer al municipi de Sant Gregori, en un marc 
incomparable com és el Castell de Cartellà, tant pel seu valor 
patrimonial com històric.
La festa es va iniciar el divendres dia 19 amb la caminada noc-
turna, a la qual s’hi van inscriure més de 400 persones. Malaura-
dament, la pluja va fer minvar la participació, que igualment va 
ser elevada, i va deslluir els actes que estaven previstos durant la 
caminada a càrrec dels actors i actrius de la vall. Algunes de les 
escenes teatrals es van poder realitzar, però d’altres van quedar 
anul·lades a causa de l’aiguat. Cal agrair als actors la seva 
professionalitat malgrat les dolentes condicions meteoro-
lògiques. No obstant, val a dir que per a molts va ser una verta-
dera aventura, especialment per als més petits. 
El dissabte dia 20 al matí va tenir lloc la conferència sobre el 
noble Guillem Galceran de Cartellà, a càrrec de la Dra. Maria 
Mercè Homs, i que va tenir una gran afluència, amb més de 100 
persones. Seguidament es van realitzar dues visites guiades al 
castell, una al matí i una a la tarda. Degut a la capacitat del castell 
es van haver de realitzar inscripcions amb un límit d’assistència. 
Ja a la tarda, com a novetat d’aquesta edició, es va celebrar un 
concert de música instrumental a càrrec d’Antoni Madueño, el 
qual va omplir la sala noble del castell. 
El diumenge 21, i principal dia de la festa, es van programar 
actes al llarg de tot el dia. Cal destacar les representacions 
teatrals a càrrec dels actors i actrius del nostre territori i que van 
representar l’obra “Res és el que sembla” de Marta Parramón. 
Les activitats per als més petits van tenir molta acollida, amb els 
tallers i l’escola Remença de l’Espai Jove Cal Bolet o les passe-
jades amb ponis. Tampoc van faltar les activitats de vessant més 
artística com les danses tradicionals o les cercaviles musicals, 
essent ja, un element indispensable de les festes populars 
catalanes. 
I com en tota celebració, tampoc pot faltar el menjar, representat 
un any més pels restauradors de la Vall a través dels tastets 
casolans que ens van preparar els restaurants a partir del diu-
menge al migdia. 

MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA

SEA OTTER EUROPE 2017

La primera edició de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona 
Bike Show es va celebrar els dies 2,3 i 4 de Juny amb un ba-
lanç de 30.000 visitants, 350 marques i 4.130 ciclistes que 
han participat a les diferents proves esportives. 

Durant aquest cap de setmana Sea Otter Europe es va con-
vertir en l'aparador mundial del ciclisme a Girona i la Costa 
Brava, una ciutat i un territori que han donat suport a aquest 
esdeveniment i que s'han mostrat molt preparats per acollir 
un certamen tan gran i complex com aquest.

Totes les activitats programades van tenir una alta partici-
pació, tant les adreçades a un públic familiar i infantil de caire 
més lúdic com les competicions d'alt nivell que han permès 
veure en acció a campions del món i esportistes d'elit, 
masculins i femenines, de totes les disciplines ciclistes.

També Girona i el seu entorn s'ha vist beneficiat de l'acollida 
del festival, que ha generat molta ocupació hotelera i activitat 
econòmica a tota la demarcació. Gràcies a les proves que 
s'han disputat fora de l'entorn de Fontajau s'ha ampliat  
l'impacte de l'esdeveniment a la Costa Brava i el Pirineu de 
Girona, un territori que és referent en producte cicloturista i 
que compta amb moltes empreses que presten serveis als 
aficionats a aquest esport.

L'Entitat del nostre poble “Cingles del Llémena” es va en-
carregar d'organitzar una de les curses de muntanya que es 
va portar a terme a la Vall del Llémena i també ens va cedir un 
espai a la zona d'exposició on des de l'Ajuntament de Sant 
Martí i amb la col·laboració dels establiments turístics de la 
Vall hi vam ser representats.

S SEA OTTER
EUROPE 2017

Seguint la tradició, també es va celebrar dintre dels 
actes, la IV trobada de Sant Antoni, patró dels animals, 
amb concentració i cercavila eqüestre pels carrers de 
la població. 
Per finalitzar la festa, es va concloure amb una mica de 
rivalitat degut a la celebració dels Jocs de la Vall, com-
petició ja consolidada que enfronta quatre persones 
escollides de cada municipi amb l’objectiu de superar 
totes les proves amb victòria, fet que atorga al municipi 
vencedor la immunitat de la remença durant un any. 
Enguany Sant Aniol de Finestres, que acollirà la prope-
ra festa remença l’any 2019 va assolir el triomf dels jocs 
remences. 
Des de l’organització es vol agrair un any més la partici-
pació i la col·laboració a totes les persones i entitats 
que es van implicar en fer possible que la festa remen-
ça d’aquest 2017 fos tot un èxit. A totes aquestes 
persones i associacions moltes gràcies.
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XIII FESTA REMENÇA A LA VALL DE LLÉMENA 
El cap de setmana del 19 al 21de maig la Mancomunitat de la 
Vall de Llémena, juntament amb el suport del Departament de 
Cultura, va organitzar la 8ª edició de la Festa Remença de la Vall.
Aquesta edició va tancar el segon cicle itinerant de la festa arreu 
de la vall i es va fer al municipi de Sant Gregori, en un marc 
incomparable com és el Castell de Cartellà, tant pel seu valor 
patrimonial com històric.
La festa es va iniciar el divendres dia 19 amb la caminada noc-
turna, a la qual s’hi van inscriure més de 400 persones. Malaura-
dament, la pluja va fer minvar la participació, que igualment va 
ser elevada, i va deslluir els actes que estaven previstos durant la 
caminada a càrrec dels actors i actrius de la vall. Algunes de les 
escenes teatrals es van poder realitzar, però d’altres van quedar 
anul·lades a causa de l’aiguat. Cal agrair als actors la seva 
professionalitat malgrat les dolentes condicions meteoro-
lògiques. No obstant, val a dir que per a molts va ser una verta-
dera aventura, especialment per als més petits. 
El dissabte dia 20 al matí va tenir lloc la conferència sobre el 
noble Guillem Galceran de Cartellà, a càrrec de la Dra. Maria 
Mercè Homs, i que va tenir una gran afluència, amb més de 100 
persones. Seguidament es van realitzar dues visites guiades al 
castell, una al matí i una a la tarda. Degut a la capacitat del castell 
es van haver de realitzar inscripcions amb un límit d’assistència. 
Ja a la tarda, com a novetat d’aquesta edició, es va celebrar un 
concert de música instrumental a càrrec d’Antoni Madueño, el 
qual va omplir la sala noble del castell. 
El diumenge 21, i principal dia de la festa, es van programar 
actes al llarg de tot el dia. Cal destacar les representacions 
teatrals a càrrec dels actors i actrius del nostre territori i que van 
representar l’obra “Res és el que sembla” de Marta Parramón. 
Les activitats per als més petits van tenir molta acollida, amb els 
tallers i l’escola Remença de l’Espai Jove Cal Bolet o les passe-
jades amb ponis. Tampoc van faltar les activitats de vessant més 
artística com les danses tradicionals o les cercaviles musicals, 
essent ja, un element indispensable de les festes populars 
catalanes. 
I com en tota celebració, tampoc pot faltar el menjar, representat 
un any més pels restauradors de la Vall a través dels tastets 
casolans que ens van preparar els restaurants a partir del diu-
menge al migdia. 
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Un any més arribem a l'estiu, temps de bonança que convida 
a sortir i gaudir de la natura i compartir sortides amb amics i 
família.

Enguany l'estació s'ha avançat al que marca el calendari, hem 
vist florir les plantes a cuita-corrents, quasi fen curses per no 
deixar-se atrapar per la calor que ens ha envaït, prematura al 
seu temps, deixant els horts corsecats, el bosc sec i els  sem-
brats eixarreïts obligant a avançar la collita. Tot plegat com si el 
neguit que mena a la nostra societat l'haguéssim traspassat a 
la natura.

Aprofitant la bonança, els Amics de les Serres ja fa uns anys 
ens reunim un dia al capvespre a la plaça de l'església, el 
nostre punt de trobada.

Aquest any ens avançàrem a la revetlla de sant Joan i el dia 
vint-i-dos allí compartírem el sopar, a la fresca de la nit i sota la 
figuera.

Mentre assaboríem un sopar improvisat amb l'aportació de 
tots, l'ambient fou distès, els assistents ompliren l'ambient 
amb converses alegres, bon humor i companyonia a mesura 
que la nit avançava.

Per acabar la coca i el cremat afavoriren la xerinola i les canta-
des improvitzades d'havaneres i sardanes, tot plegat confor-
maren una nit molt entranyable.

El cel estrellat en fou testimoni d'aquella nit en què vàrem 
compartir i gaudir amb companyia al costat de l'ermita.

Som un grup de persones que ens uneix el lloc de les Serres , 
bé perquè uns hi viuen, altres en són fills, ells o els seus pares, 
o  simplement captivats per l'entorn, i ens motiva a retrobar-
nos i cuidar-lo.

S
AMICS DE 

SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

a parar al pla de Sant Martí. 
En un principi vaig fer construir un magatzem  on vaig 
ficar una caravana i mentre anava construint la casa. 
Durant aquest  període de 3 anys, jo vivia a la caravana 
i anava a fer els àpats a Ca l'Isidro. A vegades anàvem 
a buscar bolets junts. Em feia molt feliç passar per 
davant dels estudis, era una alegria escoltar i sentir la 
cridòria dels nens i nenes. Em va saber molt greu quan 
es va tancar l'escola.
Algunes de les meves afeccions són pintar, el cant, el 
ball...
Valoro molt la puntualitat i el fet de tenir paraula.
Sempre he participat i he volgut tenir un compromís en 
el funcionament del poble. Vaig ser membre fundador 
de l'associació La Llémena, Espai Natural, que va 
néixer arrel de la preocupació veïnal pel pas de la MAT 
per la nostre vall. He format part de la candidatura 
Independents del Llémena i des de ja fa molts anys he 
realitzat voluntariats a  diferents institucions de Girona.
Em vaig anar fent gran i cada vegada vaig necessitar 
més ajuda per fer les feines.
Ara, amb més de 90 anys he hagut de prendre una 
decisió difícil que és la de marxar després d' haver 
sofert dues caigudes. M'ha costat acceptar que era 
millor anar a viure a Girona a un pis assistit. 
Estic molt ben atès i mantinc la meva independència, 
però sempre recordaré la meva estada a Sant Martí 
com un privilegi on he sigut molt feliç.
El que crec que milloraria la vida a Sant Martí és que 
tornessin a obrir l'escola, o si més no que s'aprofités 
més el local  dels estudis. Cal afavorir el contacte entre 
els veïns. També crec que passen camions molt 
grossos i massa ràpid per la carretera que suposen un 
risc elevat d'accidents a la carretera.

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL

JAUME SOLER, 35 anys a Sant Martí
Vaig néixer l'any 1923 a Sant Joan de Les Abadesses però quan 
era petit vam anar a viure a Sabadell.
Els meus records de la infància són tristos. Hi havia amb molta 
pobresa i pocs recursos. La  Guerra Civil va començar quan jo 
tenia 13 anys. Molt aviat vaig poder començar a treballar a 
l'empresa metal·lúrgica Picanyol que en aquells moments es 
dedicava a la producció de bombes, cascs d'acer i altre  tipus 
de material de guerra. La meva intenció era aprendre l'ofici de 
manyà. 
En acabar la guerra van cremar l'empresa on treballava i vaig 
trobar feina en una altra on es fabricava tot tipus de maqui-
nària. Allà vaig aprendre molt i vaig anar pujant de categoria, 
però des del principi el meu desig era posar-me pel meu 
compte. Després de la guerra encara hi havia més misèria però 
jo vaig tenir sort.
Els 23 anys vaig poder complir la meva ambició  i  vaig muntar 
amb uns socis la meva primera empresa.  Després  d'un temps 
vaig  deixar-la  i vaig anar a Mallorca on vam muntar la segona 
que no va acabar d'arriar i vaig tornar cap a Catalunya.
Vaig tenir una nova oportunitat a Arenys de Mar. La fàbrica  va 
funcionar tan bé que  als tres anys necessitàvem fer ampliació. 
Va ser aleshores quan per aquesta raó i d'altres familiars, vaig 
decidir tornar a Sabadell, on ens vam instal·lar en  un nou local  
prou gran per assumir la producció. 
L'empresa va funcionar molt bé, però en iniciar-se la dècada 
dels 80  les comandes escassejaven, jo ja tenia ganes de 
deixar-ho,  havia fet els 60 anys i això, es va sumar una vaga del 
sector metal·lúrgic. Aleshores vaig decidir liquidar el negoci. 
Estava fart de proveïdors, clients, treballadors...
Els meus dos fills ja no em necessitàvem i vaig decidir fer un 
canvi de vida radical. Vaig poder realitzar el meu somni de feia 
molt de temps, marxar de la ciutat, fugir de la vida que havia 
portat fins aquell moment, però sobretot, volia tenir un tros de 
terra on poder fer hort per tenir el mínim necessari en cas de 
necessitat. Era una fixació que tenia degut a la misèria que  
havia viscut als primers anys de la meva vida.
Vaig començar a buscar el lloc ideal per viure la nova etapa. 
Vaig mirar diferents terrenys cap a la costa i finalment vaig anar 

L'entrevista
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANAP

Joan Casadevall Puig

LA NATURA

És sàvia la natura?  Normalment diguem que sí.  

És a la primavera quan veiem més bé el que fa la saviesa 
inconscient de la naturalesa. Tot rebrolla i floreix en temps de 
primavera. Veiem les hortes: Quantes meravelles ens donen 
les hortes! Els sembrats de cereals prenen un color verd i 
creixen per donar el gra, que és la principal collita de l'any.  
També els herbatges creixen i ens ofereixen bones pastures 
per al bestiar.

Arribant a l'estiu, el sol dóna la calor suficient perquè tot ma-
duri en el seu temps. Ara veiem els agricultors recollint tot 
allò que la terra els dóna a canvi dels treballs realitzats per la 
gent del camp.

A la tardor tot canvia: Com molt bé expressa la dita popular, 
cada cosa al seu temps. Ara toca anar de pressa a recollir tot 
allò que encara queda als camps. No cal esperar quin temps 
farà, perquè més o menys ja ho sabem: comença a refrescar i 
solen arribar les anhelades pluges.

Quan arriba l'hivern els dies s'escurcen i fa fred, els jardins no 
floreixen, l'herba no creix, els arbres es desfullen, i tot 
s'entristeix.

Doncs sí, veient aquest cicle que any rere any es va repetint, 
podem dir que la naturalesa és sàvia!

Però si mirem l'altra cara, ens desconcerta i no podem dir el 
mateix. Veiem tantes coses que hem de lamentar! Llamps 
que provoquen incendis, pedregades que malmeten collites, 
terratrèmols, tsunamis, volcans, i tants altres fenòmens des-
tructors que provoquen grans pèrdues de vides humanes i 
desperfectes materials...

Mentre uns països pateixen grans sequeres, en altres plou 
desmesuradament, inundant pobles i arrasant tot el que 
l'aigua troba al seu pas.

En definitiva, això vol dir que la natura sí que és sàvia però, 
malauradament, també pot ser molt cruel.



BDB|16 BDB|17

PARTICIPACIÓ
CIUTADANAP

Joan Casadevall Puig

LA NATURA

És sàvia la natura?  Normalment diguem que sí.  

És a la primavera quan veiem més bé el que fa la saviesa 
inconscient de la naturalesa. Tot rebrolla i floreix en temps de 
primavera. Veiem les hortes: Quantes meravelles ens donen 
les hortes! Els sembrats de cereals prenen un color verd i 
creixen per donar el gra, que és la principal collita de l'any.  
També els herbatges creixen i ens ofereixen bones pastures 
per al bestiar.

Arribant a l'estiu, el sol dóna la calor suficient perquè tot ma-
duri en el seu temps. Ara veiem els agricultors recollint tot 
allò que la terra els dóna a canvi dels treballs realitzats per la 
gent del camp.

A la tardor tot canvia: Com molt bé expressa la dita popular, 
cada cosa al seu temps. Ara toca anar de pressa a recollir tot 
allò que encara queda als camps. No cal esperar quin temps 
farà, perquè més o menys ja ho sabem: comença a refrescar i 
solen arribar les anhelades pluges.

Quan arriba l'hivern els dies s'escurcen i fa fred, els jardins no 
floreixen, l'herba no creix, els arbres es desfullen, i tot 
s'entristeix.

Doncs sí, veient aquest cicle que any rere any es va repetint, 
podem dir que la naturalesa és sàvia!

Però si mirem l'altra cara, ens desconcerta i no podem dir el 
mateix. Veiem tantes coses que hem de lamentar! Llamps 
que provoquen incendis, pedregades que malmeten collites, 
terratrèmols, tsunamis, volcans, i tants altres fenòmens des-
tructors que provoquen grans pèrdues de vides humanes i 
desperfectes materials...

Mentre uns països pateixen grans sequeres, en altres plou 
desmesuradament, inundant pobles i arrasant tot el que 
l'aigua troba al seu pas.

En definitiva, això vol dir que la natura sí que és sàvia però, 
malauradament, també pot ser molt cruel.
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LA RECEPTA
Crema de carbassa 

amb oli de soja i pipesR
Comença la tardor i ja ve de gust prendre cremes i brous i una 
de les més clàssiques perquè és el moment en què se’n fan 
abundantment, és la crema de carbassa. Començarem per 
rostir la carbassa, tallada per la meitat o a quarts segons la 
mida que tingui, i amb sal, pebre negre i un raig d’oli. d’oliva 
verge extra. Penseu a treure-li les llavors. Escalibeu-la al forn 
a 200º aproximadament, fins que en punxar-la la noteu ben 
tova. Mentrestant podeu anar preparant la resta d’elements 
del plat.

Prepareu la resta de verdures. Ceba tendra, porro, tallades a 
juliana, i patata a daus. Poseu un raig d’oli en l’olla on 
vulgueu preparar la crema, i feu-hi coure a foc lent la ceba i el 
porro, vigilant que no es torri que donarà mal gust final. Quan 
comencin a estar potxadetes afegiu-hi la patata, salpebreu i 
barregeu bé.

Un cop cuita la carbassa, deixeu-la refredar per poder pelar-
la bé, i afegiu-la a l’olla. Barregeu-ho bé tot plegat, deixeu-ho 
coure 10 minuts junt i hi afegiu l’aigua. Deixeu-ho coure uns 
45 minuts a foc mig i després ja podeu triturar-ho bé, com 
més fi millor, que és una crema, no un puré.

Per emplatar, podeu fer servir oli de soja, barrejant en una 
proporció de 3 a 1 oli i salsa de soja, i unes pipes de carbassa 
que haureu passat per la paella perquè siguin cruixents. 

I bon profit!
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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. 


