TELÈFONS
EMERGÈNCIES

Ambulància
Bombers
Mossos d'Esquadra
CAT Salut Respon

112

061

AVARIES

Aigua (Prodaisa)
Electricitat
Megatró

972 20 20 78
972 64 10 10
972 59 43 25

URGÈNCIES CAP GÜELL
de 20.00 a 08.00h de dilluns a divendres. Dissabtes i festius 24 hores
972 21 07 08
Ajuntament
Assistents social
CAP Taialà
Consultori Sant Gregori
Hospital Josep Trueta
Farmàcia St. Gregori
Escola CEIP Agustí Gifré
Llar d'infants (St. Gregori)
Centre Can Font (Llorà)

972 44 30 34
972 20 19 62
972 22 76 35
972 42 99 28
972 94 02 00
972 42 98 01
972 42 81 82
972 42 84 34
972 44 32 03

Butà Adrià (Llorà i el Pla)
Gas Pirineu (St. Martí i Granollers)
Despatx interparroquial (St. Gregori)
Mn. Enric Costa
Autocars La Hispano
ITV Gironès
Xaloc Recaptació
Cita prèvia metge
Informació Generalitat

972 20 29 00
972 70 37 61
972 42 81 56
629 22 00 29
972 24 50 12
902 31 32 31
902 10 39 52
902 11 14 44
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
1R DIUMENGE DE MES: Santa Cecília de Les Serres, a les 9:00h
2N DIUMENGE DE MES: Sant Pere de Llorà, a les 10:00h
3R DIUMENGE DE MES: Sant Aniol de Finestres, a les 10:00h
4T DIUMENGE DE MES: Sant Martí de Llémena, a les 10:00h
5È DIUMENGE DE MES: Santa Maria de Granollers de Rocacorba, a les 10:00h

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:

EE

EDITORIAL

d
Fem que les coses de palau vagin ràpid?

Quantes vegades hem sentit la frase: “Las cosas de palacio van despacio"?
O bé, "uff" amb tant de "papaleo" que haig de presentar, crec que ho deixaré estar.
És una llàstima que el ciutadà associï fer un tràmit amb l’Administració amb burocràcia, i
burocràcia, amb lentitud.
Lentitud de qui? Dels funcionaris o del mateix sistema?
Personalment crec que hi ha molta dificultat per adaptar-se als nous moments que estem
vivint com a societat digital i paral·lelament, una falta de recursos econòmics per a la realització de formacions i per dotar l’Administració d’eines potents i pensades per al ciutadà i no
des d’un despatx de Barcelona.
Estic segur que molts polítics, i jo n’he estat víctima, hem pensat en la practicitat, a agilitzar, a
fer l’Administració més eficient, però... et trobes que tens a davant un sistema rígid, amb unes
estructures tan robustes que la paraula flexibilitat no hi té cabuda.
Així, quin marge tenim? Com podem ajudar un ajuntament o un alcalde amb la voluntat de
solucionar com més aviat millor els problemes dels seus veïns? I com facilitem la vida al
pobre ciutadà que l’únic que vol és complir amb el seu deure?
La resposta no és gens evident, però el que és clar és que, per aconseguir canviar aquesta
rígida normativa, cal que s’escolti al territori i s’hi dialogui, que es parli de les necessitats que
té el poble en el seu dia a dia i que es condicioni i es valori l’Administració per la rapidesa i no
per la lentitud.
Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

Si vols participar a Banya de Boc ens pots fer arribar els teus escrits i/o fotos a: banyadeboc@gmail.com

VOLS ESTAR INFORMAT SOBRE L'AJUNTAMENT?
A la pàgina web trobaràs penjades les actes de les Juntes de Govern Local i dels Plens.
També trobaràs penjades les revistes que s'han anat publicant, així com altres informacions d'interès.

www.smartillemena.cat

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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A

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN

Justícia ens informa de la publicació de la nova ordre de
nomenament de persones idònies als Jutjats de Pau.

Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, celebrades durant el Segon semestre de 2018,
que podeu consultar íntegrament en el web municipal.

· L’ACA ens informa de l’atorgament de la subvenció de
redacció de plans directors del servei municipal d’aigua.

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:

· El servei territorial de carreteres ens trasllada informe
respecte el projecte de millora de la senyalització municipal.

>Des de XALOC ens informen que Caixabank
deixarà de prestar el servei de cobrament per
finestreta dels tributs locals.

· La Diputació ens fa arribar acord de la JGL de 17 de
juliol el qual informa de l’agrupació de secretaries amb
Susqueda i les Planes d’Hostoles.

>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.

· L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles ens trasllada
acord de Ple respecte a l’agrupació de secretaries.

>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.
· El Consell Comarcal del Gironès ens fa arribar Decret
de Presidència respecte expedient sancionador de la
casa de colònies Granollers de Rocacorba.
· El Consell Comarcal de la Selva ens fa arribar informe
favorable respecte l’agrupació de secretaries.
· El Departament de Territori i Sostenibilitat ens trasllada
informe de carreteres respecte el projecte de millora de
la mobilitat.
· La Secretaria de Relacions amb l’Administració de
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· L’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la informació ens
informa de la realització d’un pla pilot per elaborar una
diagnosi tecnològica del municipi.

· L’Oficina del Cens Electoral ens informa del sorteig per
obtenir els candidats a jurats període 2019-2020.
· El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ens comunica la segregació de finques de
l’àrea privada de caça pel càlcul de les despeses sumptuàries.
· La Diputació ens comunica que ens ha inclòs en una
prova pilot per a diagnosis tecnològica municipal.
· La Direcció General d’Urbanisme ens notifica resolució
del Conseller respecte el Pla director urbanístic de les
activitats de càmpings.
· L’Oficina del Jurat de l’Audiència Provincial de Girona
ens trasllada la llista provisional de candidats a jurat
popular per tal d’exposar-la al públic.
· L’ATM ens comunica l’aportació que ha de realitzar el
municipi corresponent a l’exercici 2018.

BANYADeBOC
· La sindicatura de comptes de Catalunya ens confirma
la rebuda de la documentació referent al Compte General del 2017.
· L’Àrea de Medi Ambient i el Consorci de Benestar
Social ens traslladen la memòria del projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès
2018.
· L’Agència Catalana de l’Aigua tramet el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’ACA per a la redacció del projecte constructiu ‘Sanejament i depuració de
Llorà’, una vegada signat per ambdós intervinents.
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:
DATA

CURSA

30/09/2018

Cingles de la Llémena

07/10/2018

AIXA Girona

14/10/2018

Tramun

28/10/2018

Gerunda Road

10-11/10/2018

VI Rallye Platja d’Aro Històrics

Llicències d’obres:

Altres acords:

S’han atorgat les següents llicències d’obres:

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

>09/2017 explotació ramadera semi-intensiva de
cabrum de llet parcialment estabulats i parcialment en pastura a la parcel·la 39 del polígon 4 de
Llorà.
>20/2018 per a la rehabilitació de la coberta de la
casa de Can Gallego de Sant Martí de Llémena.
>08/2017 per a la primera fase de la reforma del
Portalló de Granollers de Rocacorba.
>21/2018 per a la substitució de 70 m2 de la coberta de Can Jep Barber de Sant Martí de Llémena.
>22/2018 per a la construcció de piscina, pavimentació d’una zona de jocs i construcció d’un mur de
gabions a Can Sorna de Sant Martí de Llémena.
>23/2018 per a la reforma estructural i façanes de
Cal Gotllo de Llorà.
>24/2018 per a la reparació de la coberta de l’habitatge del Veïnat dels Termes, 19 de Llorà.
>25/2018 per renovació del paviment i sòcol de la
terrassa a Can Roca de Llorà.
>26/2018 per a la modificació de l’entrada de l’habitatge de la parcel·la 41 del Veïnat de Velers de
Llorà.
>27/2018 per a la instal·lació de sondes de geotèrmia a la finca del Veïnat del Molí, 5 de Llorà.

- S’acorda sol·licitar a l’ACA una actuació urgent per
solucionar els desperfectes de l’EDAR de Llorà.
- S’adjudica a Aglomerats Girona, s.a. el lot 1 del
contracte d’obres de millora de camins públics
locals per 25.374,10 € i a CISA el lot 3 per
15.924,91 € quedant desert el lot 2.
- S’adjudica a Proseñal, s.l. el contracte d’obres per a
la senyalització viària del municipi per 26.257,00 €.
- S’adjudica a Construccions Costa Burch, s.l. el
contracte d’obres per a la rehabilitació de l’ermita
de Sant Julià, 3a fase, per 15.110,48 €.
- S’acorda la resolució de l’expedient de comunicació prèvia de l’activitat denominada 5 caps
d’èquids al mas l’Arbreda com activitat innòcua no
regulada a la Llei 20/2009, article 16.1.a i Annex III
tipus 1, documentació simplificada.
- S’accepta l’oferta del servei de retirada, transport i
tractament de fangs de l’EDAR de Sant Medir de
Llorà presentada per l’empresa PRODAISA, que
ascendeix a un import de 3.405,00€, més 715,05€
en concepte d’IVA.
- S’accepta l’oferta del servei de redacció del Pla
Director d’Abastament d’aigua potable de Sant
Martí de Llémena presentada per l’empresa PRODAISA i ABM (Ref. PDA2018-09), que ascendeix a
un import de 7.300,00€, més IVA.
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- Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats
(CISA), presenta renúncia a l’adjudicació del lot 3
del projecte de millora de camins municipals.
- S’acorda prorrogar fins al 31 de desembre de 2023
el contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable del municipi formalitzat en
data 30 de desembre de 2013 i amb efectes des de
1 de gener de 2014. Durant el període de durada
de la referida pròrroga les característiques del
contracte objecte de pròrroga es mantindran
inalterables, actualitzant anualment les tarifes del
servei.
- S’accepta la subvenció concedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, expedient SOC
018/18/00544 i import d’11.000€, per a la contractació en pràctiques d’1 persona jove beneficiària
del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. I
s’aprova l’encàrrec de gestió a la Mancomunitat de
la Vall de Llémena i la delegació de les competències necessàries per executar les accions del
programa Joves en Pràctiques 2018 com a ens
instrumental.
- S’atorga la llicència GP-2/2018 per a la tinença de
gos perillós.
- S’aprova l’autorització per a la instal·lació d’una
parada per vendre productes ornamentals d’elaboració pròpia de la sol·licitant, els caps de setmana i festius, de 9 a 15 h fins el 30/04/2019 en el
parc i zona verda de Velers.
- S’aprova el Calendari Fiscal per al 2019.
- S’accepten els pressupostos de l’empresa Waste
Intelligent
Technologies
(Winttec)
número
181109_1 per import de 1150,00€, Iva exclòs per la
reparació de la porta d’accés a la deixalleria, i el
pressupost 181109_2 per import de 675,00€, IVA
exclòs per a subministrar i instal·lar de lector RFID
per accionar l’obertura de la porta des de l’interior.
- S’accepta el pressupost presentat per l’empresa
Prodaisa, S.A. per executar els treballs d’arranjament d’un tram de xarxa d’abastament d’aigua
potable al veïnat de Velers, que ascendeix a un
import total de 7.593,65€, IVA inclòs.
- S’adjudica a Aglomerats Girona, s.a. mitjançant
procediment negociat sense publicitat, els lots 2 i
3 del contracte d’obres de millora de camins municipals, per import de 19.492,24€, IVA exclòs,
atenent al fet que aquests varen quedar deserts en
la tramitació de l’expedient de contractació obert.
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PLENS
Els darrers Plens celebrats presentaven les següents
ordres del dia:
Ple ordinari de 08/10/2018
· 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 3T
2018.
· Donar compte de l’informe de seguiment del Pla
d’ajust 3T 2018.
· Donar compte del període mig de pagament 3T 2018.
· Donar compte del Marc Pressupostari 2019-2021.
· Donar compte de les línies fonamentals del pressupost
2019.
· Donar compte de l’aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua.
· Acord d’aprovació del model de control intern simplificat.
· Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances
Fiscals 2019.
· Adhesió a la compra centralitzada d’ACM del servei
de manteniment d’aparells elevadors.
· Aprovació del Compte General 2017.
· Aprovació conveni de cessió ús i gestió dels cementiris parroquials i aprovació inicial de l’establiment del
servei de cementiris.
· Aprovació conveni de col·laboració amb l’ACA per
redactar el projecte constructiu de sanejament i
depuració de LLorà.
· Resolució d’al·legacions de l’inventari de camins i
suspensió de la tramitació.
· Resolució d’al·legacions del Pla Especial per a la
implantació d’un càmping al Pla d’en Pascol i suspensió de la tramitació.
· Aprovació de bases de procés de selecció de peó per
la brigada i aprovació de la convocatòria corresponent.
· Precs i preguntes.
Ple extraordinari de 09/11/2018
· Aprovació inicial del pressupost i plantilla de personal
exercici 2019.
· Aixecament de la suspensió d’atorgament de llicències d’activitats de càmping.
Ple ordinari de 14/12/2018
· Aprovació de les actes anteriors.
· Donar compte dels Decrets dictats des de la darrera
sessió ordinària.
· Donar compte del contracte d’obres de millora de la
mobilitat de Llorà.
· Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2018.
· Aprovació definitiva de l’establiment del servei de
cementiris i del seu Reglament de funcionament.
· Precs i preguntes

A

PRESSUPOSTOS
2019

Benvolguts veïns i veïnes:

RESUM PER CAPITOLS

Un any més, des de l’Ajuntament volem complir amb el
nostre compromís de transparència, i ens plau posar-vos
en coneixement els pressupostos per aquest recent, i
que us desitgem venturós, 2019.
La normativa exigeix el compliment de requisits d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, lo qual
s’ha respectat i ha estat aprovat per unanimitat en el Ple
de l’Ajuntament.
La millora de la situació econòmica general i atès que
sembla que s’ha consolidat la recuperació econòmica, i
ens allunya de la greu crisis que vàrem patir, el pressupost ens ha de permetre atendre les necessitats del
nostre municipi, sobre les persones més necessitades i
la protecció de la nostra bonica vall.
Aquest és un any d’eleccions, i l’equip de govern hem
procurat deixar ben endreçats els comptes de forma
que a qui correspongui el relleu trobarà en nosaltres tot
el suport perquè tingui la facilitat de la gestió del nostre
municipi.
La millora de la previsió dels ingressos i la contenció de
les despeses, han permès anar minvant l’endeutament.
Cal assenyalar que es mantenen les bonificacions relatives a les obres de reforma o millora en energies renovables, així com les de qui s’aculli al “Compromís Cívic” o
al compostatge casolà.
Trobareu tota la informació amb més detall a la web de
l’Ajuntament.
Confiem que aquesta informació hagi estat del vostre
interès. Com sempre al vostre servei.
L’equip de Govern.

PROJECCIO INGRESOS

EUROS

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

587.000,00

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

243.000,00

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

20.500,00

CAPÍTOL III

TAXES, PREUS PÚBLICS
I ALTRES INGRESSOS

102.976,74

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

218.523,26

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.500,00

B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

CAPÍTOL VI

VENDA D'INVERSIONS REALS

0,00

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

0,00
587.000,00

CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

0,00

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PROJECCIO DESPESES

0,00
587.000,00

EUROS

A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

587.000,00

CAPÍTOL I

PERSONAL

193.750,48

CAPÍTOL II

DESPESES CORRENS
EN BENS I SERVEIS

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

FONS CONTINGÈNCIA I
ALTRES IMPREVISTOS

281.870,62
7.400,00
22.640,50
2.527,16

B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

0,00

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
CAPÍTOL VIII

ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL IX

PASSIUS FINANCERS

TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

0,00
508.188,76
0,00
78.811,24
78.811,24
587.000,00
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MILLORA DE CAMINS
Seguint amb el Pla de Millora de Camins Municipals, l’Ajuntament amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya ha
executat les obres de millora de diferents trams del camí Ral,
del camí d’accés a Santa Cecília de les Serres i el camí de
Sant Grau.

OBRES I
MILLORES
1

>> fotos 1 i 2

2

CONSTRUCCIÓ D’ESCALES AL BARRI DE L’ESGLÉSIA
Amb una subvenció de la Diputació de Girona l’Ajuntament
ha executat les obres de millora de la mobilitat al nucli de
Llorà. Aquestes han consistit en la construcció d’unes escales al barri de l’Església, construcció d’una illeta i la pavimentació d’un tram de carrer.

3

>> fotos 3 i 4

4
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NOMENCLÀTOR
Dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 de la
Diputació de Girona s’ha millorat la senyalització viària del
municipi. Aprofitant l’aprovació del nomenclàtor del municipi
s’han posat els noms dels carrers i senyalitzant vertical i
horitzontal d’acord a la normativa de seguretat viària.

OBRES I
MILLORES
5

6

>> foto 5 i 6

XARXA D’AIGUA AL VEÏNAT DE VELERS
Dins el mateix Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de
la Diputació de Girona 2018 també s’han executat els treballs
de millora de la xarxa d’aigua d’una part del veïnat de Velers.
S’ha aprofitat l’obra per asfaltar de nou aquesta part del
carrer.

7

>> foto 7

ERMITA DE SANT JULIÀ
El passat mes de novembre varen finalitzar les obres de la
3era fase de la rehabilitació de l’ermita de Sant Julià. Les
obres han consistit en la construcció del porxo d’entrada i
consolidació de les parets interiors.

8

>> foto 8
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

MASOS DE LES SERRES

Sempre havíem tingut curiositat per a saber quantes masies hi havien hagut a Les Serres en un temps passat, però
mai ens hi havíem posat a esbrinar-ho. Calia recórrer a persones coneixedores del tema que hi haguessin conviscut
al lloc, i això es el que hem fet.
Tenim la sort de comptar amb la col·laboració d’en Josep Ponsetí que ens ha aportat coneixements i saviesa per dur
a terme el projecte. Ell va elaborar un llistat de quaranta-dues masies que té al seu record i amb el seu assessorament, va ser possible ubicar-les damunt del mapa.
Les tasques actuals que estem fent a l’Associació, i amb la finalitat de deixar-ne constància de la seva existència, és
anar al lloc físic i fer-ne fotografies del que hi ha avui i amb l’ajuda de la informàtica fixar la ubicació geogràfica. Per
sort, també avui en són moltes les que continuen habitades i conservades.
Aquesta curiositat ha comportat que fins el moment present s’han fet un parell de sortides “exploratòries”, doncs
costa de trobar moments en que tothom del grup tingui disposició. Ens resta encara treball de camp per dur a terme,
però del que ja s’ha fet en podem lliurar un tastet. Hem començat per les més allunyades del que podem considerar
el centre del lloc, l’església de Sta. Cecília, així doncs s’ha retratat El Ventós i també L’Illa, ubicades ambdues a
l’extrem nord-oest del terme, totalment empassades pel bosc, al mig de fondalades i fent “partió” amb el terme de
Sant Climent. Hem anat cap a l’est, on documentem les ruïnes de Can Patxec i també les de Can Buc. No cal dir què
també el bosc se les ha fet seves.
Els camins són gairebé perduts, s’ha de netejar mínimament i desbrossar per poder-hi arribar. És un exercici que
anem fent amb molt de gust però sense pressa. Ara, quan ens hi tornem a posar, l’objectiu està en anar a descobrir
les fondalades més a prop de la muntanya de St. Roc i en altres sortides documentar totes les ruïnes.
Amics de Santa Cecília de Les Serres
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA INSTAL·LARÀ UN SISTEMA DE
SEGURETAT CIUTADANA ALS ACCESSOS DE LA VALL.
La Mancomunitat de la Vall de Llémena va adjudicar el passat mes de setembre a l’empresa de seguretat Alphanet
el contracte de legalització, subministrament, instal·lació, connexió elèctrica i manteniment d'un sistema fix de lectura de matrícules a la Vall de Llémena.
El sistema consisteix en la instal·lació de 7 punts de lectura de matrícules en les carreteres que donen accés a la Vall.
Aquest sistema permet detectar aquells vehicles que es troben inclosos en les llistes “negres” dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, permetent així controlar l’entrada i sortida de vehicles sospitosos. L’objectiu
d’aquest sistema és poder millorar la seguretat ciutadana a la vall.
Cada punt de lectura de matrícules comprèn un bàcul i una càmera que llegeix les matrícules de forma bidireccional
durant 24 hores i 365 dies l’any. Quan una d’aquestes càmeres detecti un vehicle inclòs a les llistes dels mossos,
aquests rebran un avís immediat. Al mateix temps les càmeres permeten poder revisar imatges per poder cercar
vehicles sospitosos relacionats amb incidències que hagin succeït a la vall. La supervisió de les imatges i el seu
control serà realitzat directament pes Mossos d’Esquadra a l’àrea de Girona.
Actualment el contracte es troba en fase d’execució. La primera fase del contracte consisteix en el tràmit de legalització del sistema de vídeo-vigilància i lectura de matrícules davant de la Comissió de Control de Dispositius de
Video-vigilància (CCDVC) del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Un cop obtinguda l’autorització per part de la Generalitat, es procedirà a la corresponent instal·lació dels punts de lectura.
Els 7 punts de lectura de matrícules s’instal·laran en les següents carreteres de la vall:
Municipi de Sant Gregori:
Carretera Gi-531 Grup Planes D
Carretera Giv-5312 de Cartellà a Taialà
Carretera local de Girona a Sant Medir
Carretera de Constantins
Carretera de Sant Medir a Sarrià de Ter
Municipi de Canet d’Adri:
Carretera de Montbó
Municipi de Sant Aniol de Finestres:
Carretera Gi-531 Les Planes d’Hostoles-Sant Aniol de Finestres
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ACTIVITATS I
FESTES

36ena EXPOSICIÓ DE FLORS DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
El primer cap de setmana d´octubre l´església de Sant Martí es va omplir de flors, barrets i música.
La Coral Musicandis ens va aconmpanyar durant la missa i ens va oferir un petit concert a l´acabament de la mateixa.
Enguany, i en commemoració del centenari del naixement de Ricard Viladesau, es va fer un racó dedicat a aquest
compositor d´havaneres, sardanes i boleros.

FESTA MAJOR DE LLORÀ 2018
Com cada any i mantenint viva la tradició, el tercer cap de setmana de setembre a Llorà hem celebrat la Festa Major.
Els actes han sigut els habituals, que ja són tradicionals en els quals hi ha participat tan grans com petits!
Gràcies a tots els que d´una manera o altra l´han fet posible!!!
Aquí us deixem unes quantes imatges
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ACTIVITATS I
FESTES

55è PESSEBRE VIVENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
Com cada any, el dia 1 de gener de 2019 a 2/4 de 7 començava el recorregut del Pessebre pels voltants del poble;
aquest any amb molta afluència de públic.
Vam gaudir d´unes 25 escenes ben engalanades i il.luminades!.
A l´acabar, als Estudis vam poder gaudir d´una estona de sarau, menjar pa amb tomàquet i botifarra (qui va voler) i
per tothom la ja tradicional xocolatada amb coca i melindros.
Agrair a tothom que hi va participar, ajudant a muntar-l´ho o fent de figurant.
MOLTES GRÀCIES!!!!
Cal fer esment també, que es va otorgar el premi del concurs de dibuix de Nadal que organitza cada any l´Ajuntament.
El guanyador va ser en MARTÍ PONT (6 anys)
FELICITATS MARTÍ!!!
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ACTIVITATS I
FESTES

IIn MOTORFEST LLORÀ
El passat 2 de desembre amb l´acompanyament d´un esplèndid dia de sol, vam gaudir de la 2ª concentració de
cotxes clàssics, esportius i motos als voltants de l´Església de Llorà.
Uns 200 vehicles inscrits i cap a 300 persones esmorzant, ens hi van acompanyar.
També vam comptar amb la presència dels pilots mundialistes de Trial, els germans Miquel i Aniol Gelabert per
fer-nos gaudir amb les seves acrobàcies. Gràcies nois!!!
Moltes gràcies a tothom per participar-hi: organitzant, col.laborant o visitant la concentració.
També agrair als propietaris de les parcel.les que ens les deixessin utilitzar .
MOLTES GRÀCIES I FINS A LA PROPERA EDICIÓ!!!!!

LA PRIMA COBLA A LLORÀ
Un any més, els amics de la gran cobla LA PRINCIPAL DE
LA BISBAL, s´han ofert per venir a fer-nos una actuació. Ens
han demanat dues coses. El lloc, havia de ser l´Església pel
format que ens oferien. I que el catxe que cobrarien seria les
entrades.
Enguany el concert que ens han ofert ha sigut “La Prima
cobla” amb la soprano Indira Ferrer-Morató. Una veu lírica
que es va agermanar amb el so de la cobla.
Una cinquantena de persones vam gaudir d´allò més amb la
bona música de la Cobla i la gran veu de la Indira!!!
A la sortida vam rifar, entre els assistents, una panera amb
productes de la Vall i de Nadal, oferts de manera desinteressada per veïns. Els agraciats van ser una parella de seguidors de La Principal, també bons amics, la Silvia i en Josep,
que van venir de Folgueroles per gaudir del concert.
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ACTIVITATS I
FESTES

CAVALCADA DE REIS
Un any més han tornat els Reis de l´Orient a la Vall!
Per rebre´ls com cal, s´ha organitzat una bonica Cavalcada amb Batucada i foc , patges despistats a dalt del campanar, patgesses animadores, sense oblidar els patges més importants: els llançadors de caramels!
A l´arribar a la plaça han sigut rebuts pel batlle del poble, Jaume Busquets.
La novetat d´enguany ha sigut que el Rei Baltasar ha anat a classes de català i ens ha fet una demostració dels seu
aprenentatges.
Ses Majestats han donat un regal a tots els nens i nenes que han pujat a l´escenari. Abans de marxar a fer la feina de
la nit, tothom, grans i petits, que ho han volgut s´han pogut fer una foto amb el seu Rei preferit.
Com ja és tradicional, el Jovent de la Comissió ens ha preparat la xocolata calenta per refer-nos d´una nit força freda.
Moltes gràcies a tothom que hi ha participat d´una manera o altra!
I fins l´any que ve!
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
PENSA, COMPRA, CUINA, MENJA. EL MENJAR NO ES LLENÇA
Amb aquest títol, l’Ajuntament de Barcelona ha editat una guia per evitar el malbaratament alimentari ja que es calcula que un 20% de les nostres escombraries són menjar que comprem i, cuinat o no, s’acaba malbaratant.
Què és el malbaratament alimentari?
El malbaratament alimentari és el menjar que perdem o llencem durant tota la cadena
alimentària destinada al consum humà. També es considera malbaratament aquell menjar
que s’ha produït per alimentar la població i que s’acaba aprofitant per a altres usos, com ara
l’alimentació del bestiar.
No considerem malbaratament llençar restes com ara els ossos de la carn o les espines de
peix, les closques, les pells de les verdures, ni tots aquells residus orgànics no aprofitables
després d’haver-ne fet un ús responsable.
Un estudi de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO),
ha estimat que a Europa, la mitjana d’aliments malbaratats a la llar se situa al voltant dels 95
quilograms anuals per habitant i representa el 33% del menjar que produïm per al consum humà.
Quines conseqüències té el malbaratament alimentari?
Les conseqüències van més enllà dels importants i
evidents impactes socials que això comporta en quant
a la redistribució dels aliments en els diferents continents.
Tot procés de producció, emmagatzematge i transport
deixa una ptejada ecològica. Quan es llença menjar,
estem llençant els recursos que hem destinat a la seva
producció – sòl, aigua, energia- i estem contribuïnt a
l’increment d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Aquest impacte és encara major si els aliments
provenen de llocs llunyans i han requerit transport aeri,
marítim o terrestre.
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
Quines estratègies tenim per reduir el malbaratement alimentari domèstic?
1. Planifiquem la compra
Fer la llista de compra, pensar en el menú setmanal i cuinar les racions justes són
accions que ens permeten estalviar diners i evitar llençar molt menjar
2. Guardem i conservem bé els aliments
L’emmagatzematge i la conservació correctes dels aliments eviten la pèrdua de les
propietats nutricionals, redueixen la possibilitat que es facin malbé i ajuden a reduir el
risc d’intoxicacions a l’hora de consumir-los. Podem guardar els aliments a la nevera, al
congelador, al rebost o, fins i tot, fer-ne conserves i allargar-ne la durada abans no es
facin malbé.
3. Reduïm el malbaratament de fruites i verdures, carn, peix, pa, arròs i pasta,
productes làctis
El grup de fruites i verdures representa un 40% del que mengem. Cadascun de nosaltres
consumeix de mitjana 113 quilograms de fruites i 75,2 quilograms de verdures al llarg de
l’any.
Planificar i comprar les quantitats adequades de fruites i verdures i conservar-les correctament són algunes de les estratègies per reduir-ne el malbaratament. També cal triar les
fruites i verdures locals de temporada, millor sense envasar.
Pel que fa a la carn, si llencem 100 grams de carn de vedella, estem llençant indirectament 60 grams de cereals i
1.500 litres d’aigua necessaris per produir-los.
Si llencem 100 grams de pollastre, estem llençant indirectament 180 grams de cereals i 390 litres d’aigua necessaris
per produir-los.
El 33% del sòl cultivable del món es destina a cultivar els productes per al pinso per al bestiar.
Els cereals són la base de la nostra alimentació i representen l’11% dels aliments que consumim.
Molts camps de cultiu on es produïen cereals seguint
sistemes tradicionals d’explotació del sòl s’han acabat
convertint en monocultius a causa de la demanda per
part dels consumidors i de la necessitat d’alimentar el
bestiar. Aquest tipus d’agricultura sovint va lligada a
l’augment de l’ús de pesticides i fertilitzants de síntesi
química per aconseguir produir la quantitat de cereals
necessària per cobrir la demanda.
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
Si llencem 100 grams de pa, estem llençant indirectament 100 litres aproximats d’aigua necessaris per produir la
farina.
És important pensar en estratègies com congelar el pa, pasta o arròs o bé guardar-los en recipient hermèticament
tancat i a la nevera i reaprofitar les sobres fent-ne amanides de pasta o acompanyaments, sopes, croquetes, etc..
El grup dels lactis representa de mitjana un 21% dels aliments que consumim per
persona i any.
Si llencem 100 grams de formatge, estem llençant indirectament 1 litre de llet i 500
litres d’aigua necessaris per produir-los.
Si llencem un got de llet de 200 mil·lilitres estem llençant indirectament 200 litres
d’aigua necessaris per produir-lo. A l’hora de conservar els productes lactis hem de
tenir en compte que hi ha productes molt variats i que, per tant, es conserven de
manera diferent. Haurem de tenir en compte sempre l’etiquetatge sobre tot en els productes frescos.
4. I amb les restes, caldrà pensar en cuina d’aprofitament
La cuina tradicional catalana recull moltes receptes que en el seu origen són maneres d’aprofitar els aliments.
Entre les receptes d’aprofitament trobem molts tipus de pastissos tant salats (com ara de peix, verdures o carn) com
dolços, cremes variades, croquetes, crestes, canelons, pizzes i coques de recapte, amanides, sopes, truites, etc
Aiximateix la cuina d’altres cultures ens aporta també noves receptes com serien melmelades, púdings, els “burritos”
i les “fajitas” mexicanes, diferents tipus d’hummus, entre altres.

Concluim doncs, que llençar menjar que
és apte per al consum humà implica també
llençar de manera indirecta una gran quantitat
dels recursos que es necessiten per produir-los
i distribuir-los fins a la botiga. Si, a més, tenim
en compte la gestió i el tractament dels aliments
que convertim en residus, és del tot evident
que la pressió ambiental i social que generem
al medi és innecessària.
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

P

Joan Casadevall Puig

POEMA DE NADAL
Quan arribem a l’hivern
ja som a prop de Nadal,
temps que la Verge Maria
ha de donar a llum un infant.
Maria i Josep, el seu espòs,
no troben alberg per al repòs.
Com que arriba l’hora del part,
entren en un pessebre amb bestiar.
Donen per bona aquesta posada
i s’hi queden amb els anyells.
Aquí neix el fill de Maria
i Josep el posa a l’establia.
La nit és llarga i gèlida,
els esposos no tenen abric
per acotxar l’infant, tan petit,
que tremola i està estarterit de fred.
El bou, la mula i els anyells,
amb els seu respir els donen escalf,
per passar la freda nit
els esposos amb el nen petit.
De bon matí del dia de Nadal,
entremig de les espesses heures
que hi ha a la paret del portal,
li canten les petites mallerengues
i també canta el bonic rossinyol.
Uns càntics complaents
d’alta i bella sintonia
anuncien el naixement
del fill de la Verge Maria.
MOLTES FELICITATS A TOTHOM,
SANTES FESTES DE NADAL I PRÒSPER ANY NOU!
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Toni Muñoz

TRASTOS I MERDES

Ni ostres amb peus ni aigua amb xocolata, és ben senzill casum l’os pedrer! Destria on et plagui i et doni la reial gana
però fes-ho, perquè tinc els pebrots a rebossar de tan de passotisme i de “ai, no ho sabia”, “ai, no me n’he adonat”,
“ ai, no se què”, que us arrencaré la pell a esgarrapades, ostia. Si no pots llegir aquestes santíssimes lletres tampoc
has de poder conduir, sí o no? Sí o no? Ho diu ben clar. Què? Què passa haurem de posar algun tiu aquí, o tia, m’és
igual, que vigili que cada pelacanyes que vingui aquí a buidar les seves merdes ho faci com toca? Va home tira, va,
va no et vull ni sentir. Vés.
Què diu aquí? Aquí diu neumatics? Aquí diu maletes de viatge? Aquí diu caixes de fruita? llantes de bicicleta? Cafeteres? Roba? Botes de goma? Coberteria? Tendes de camping? Paraigües? Aquí hi diu plàstic lleuger! Això és plàstic
lleuger? Eh? Un coi de merda de canoa del decathlon que si te la foto pel cap te l’esbardello; això és plàstic lleuger?
Vols tastar si és lleuger, eh!? Doncs perquè li fots? Després jo haig de venir aquí darrera teu a enfilar-me i entrar
enmig de totes aquestes vostres merdes brutes i regirar-les perquè al desgraciat de turno li feia pal, li feia mandra o
no tenia temps. Escolta jo tampoc hauria de perdre temps amb aquestes tonteries però les haig de fer perquè si no
quan ve el camió a emportar-se el material ens paga una merda o li hem de pagar, el poble sencer ha de pagar
perquè el contenidor no està net, és a dir, per exemple; on diu paper, hi ha una pila de fores-pan i un calaix de DVD’s.
El fores-pan és paper? No, i les pelis de DVD’s tampoc mecagun tot. Ho entens o no ho entens? I això ho paguem
tots. Tu creus, nin-nundi, que hem de pagar perquè a tu i molta de la fauna que viviu en aquestes casotes de coloraines enganxats al Netflix no us dona la gana separar les coses?
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Saps que passa? Que tothom s’omple la boca de tot lo malament que fan els altres: que si corruptes, que si descuidat, que si mal pare, que si la mare que l’ha parit, que si quin fill de punta fina, que si botut garrepa carregat de diners
i bla, bla, bla… Mira, escolta, escolta bé: XERRA DE MERDA QUI EN VA PLE. Sí? Ho entens. Xerra de merda qui? qui
en va ple, molt bé. També m’hi incloc jo, però en altres coses, perquè en això que no em toquin els pebrots que els
tinc calents com una banya de marrà i com peti saltaran garrotades a tort i a dret com m’estic dret aquí i ara. Mal
llamp em caigui si no dic la veritat i que porto més mala llet que un boc en un ramat petit.
No costa tant home, és posar-hi ganes i sentit comú cullonsos, i ja està. Ja ho se, esclar, però per mi sí que és important. Per mí és important perquè em fa vergonya, perquè ho veig cada dia i quan venen a buidar els contenidors i veig
que al de voluminòs hi ha tetrabriks, ampolles de vidre, roba de vestir o cadires de fusta… tu que creus que s’em
passa pel cap? Doncs penso que quina colla de canpixes que tinc de veïns. Que no tenen ni el més mínim esperit ni
esma de pendre conciència del què això significa. Osti! Encara un l’altre dia deia “abans tot s’aprofitava fins que ja
no en quedava res”. Mestre, li vaig dir, encara es pot fer això i no vull pas dir que t’hagis de fer làmpares amb gots
de festa major. Llença les coses on toca i es reciclarà, tranquil que no hauràs de fer-ho tu, ja s’embrutirà els guants
un altre, tu ves a comprar on toca i llença-ho on toca. Oi que no vas a la carnisseria a comprar el diari ni a l’estanc a
comprar llet, doncs no fotis les cadiretes de cotxe velles i emmerdades de quan els teus fills eren petits on diu, ben
gran, mobles.
Molt ben acostumats que esteu… empanats. Tots ens equivoquem i tots fem coses malament a vegades però tet, és
que aquí la gent s’en pixa al darrera. No fa pas dos dies que hi ha aquest tinglado muntat. Em sembla que ja hem
tingut temps d’apendre, o no?
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A LA LITA DE FONTSABEU
Oh, Lita, ens has deixat sense poder acomiadar-nos, ja que no pensàvem que aquest esdeveniment arribés tan
prompte. La Rosa i jo ho sentim molt.
Feia molts anys que ens coneixíem i érem amics. Una amistat sincera, de bons veïns.
Lita, pensem en tu i et trobem a faltar. Sovint veníem a veure’t a casa teva, com feia tanta gent, ja que Fontsabeu ha
estat sempre un lloc de referència de tota la Vall. Perquè l’amistat que tenies amb tothom, el comerç i l’hostal, feien
que moltes persones de la Vall de Llémena i de tot l’entorn s’hi trobessin a gust a Fontsabeu.
Oh, Lita! Tu t’ens has avançat. Espera’ns molts anys i ens retrobarem.
Que descansis en pau en el Cel.
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LA GUERRA
DEL FRANCÉS
Text: Albert Piqué. Foto: Fina Dilmé

LA GUERRA DEL FRANCÈS A LA LLÉMENA
Amb el nom de Guerra del Francès es coneix a Catalunya el que a Espanya s’anomena Guerra de la Independència i a Europa es coneix genèricament com a Guerres
Napoleòniques. Aquest conflicte va tenir al nostre país uns trets singulars respecte de
la resta de la península ibèrica, per una banda degut a la proximitat amb França, i per
una altra degut a que la Gran Guerra de 1793-1795 amb França era recent i havia
marcat profundament el nord del país.
L’any 1808 es produeix l’aixecament de Girona, inspirat pel 2 de mayo de Madrid, i les Juntes de Defensa disposen
el reclutament dels sometents i els miquelets per a la defensa del país contra l’ocupació de l’exèrcit de Napoleó.
Després de la caiguda de Girona el desembre de 1809, Napoleó intenta sense èxit la creació d’un protectorat català
com va fer amb els estats italians, amb l’objectiu de debilitar Espanya i guanyar adhesions, però el seu pla no troba
resposta entre els terratinents ni l’església catalana, que veuen les idees de la Il·lustració massa progressistes i una
amenaça als seus interessos. Per aquesta raó Napoleó acaba annexionant a França la major part del país, i divideix
administrativament els nous territoris entre els Departaments del Ter, del llobregat i del Segre.
Comença aleshores un període d’ocupació en el qual els
diferents municipis es veuen obligats a pagar tributs a
França, i en el qual les administracions locals de l’època es
veuen abocades a participar malgrat el desgrat que això els
produeix. Aquesta ocupació no fou mai efectiva per la
impossibilitat de mantenir el control del territori. Els anomenats miquelets patriotes i tropes de l’exèrcit espanyol van
estar presents a les comarques hostigant sense descans els
combois militars de proveïment que feien camí cap a
Hostalric i desde Ripoll i França, i la vall de la Llémena va
acollir en diferents ocasions als miquelets patriotesd’en
Francesc Rovira, amb base a la Garrotxa. Per la seva banda,
l’ocupant francès va delegar el cobrament dels tributs als
anomenats miquelets caragirats, catalans al servei de
França que feien acte de presència als masos i nuclis de
població per als cobraments dels tributs, i que en la pràctica
actuaven més com a bandolers que com a soldats. El més famós d’aquests caragirats va ser en Josep Pujol “Boquica”, de Besalú. Degut als seus excessos, en ocasions les autoritats franceses van delegar aquests cobraments en
l’exèrcit francès.
Amb el propòsit de recordar aquests fets l’Associació Girona 1809 organitzarà el proper diumenge 28 d’abril una
marxa popular pel Camí Ral des de Sant Gregori fins a Llorà. La sortida serà a les 9:30 i acabarà a les 13:00 amb la
recreació d’una petita batalla entre miquelets i francesos. La caminada fins a Llorà és oberta a tothom que hi vulgui
participar, i després de la recreació es farà una ressenya històrica per al públic assistent
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ANELLAMENT
D’OCELLS
Ponç Feliu

Ahir vàrem fer l’activitat d’anellament a Sant Martí de
Llémena, adreçada als veïns i veïnes dels municipis de
Canet, Sant Aniol i Sant Martí. Malgrat el vent (que va
provocar que anelléssim pocs ocells), va anar prou bé.
Va venir molta gent (47 persones, entre ells, molts nens
i nenes). Es varen capturar ocells de diferents espècies
(mallerengues carboneres, blaves, tallarols, pit-roigs,
pinsans, etc.).
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CAMPIONAT
DE CATALUNYA
DE RALLIES 2018

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROMOCIÓ-JUNIOR DE RALLIES 2018
Els germans Aymerich – Coma , en Ferran (pilot) i en Roger
(copilot) han tornat a guanyar el campionat, però aquest any
amb canvis al volant.
En Ferran al volant del Ford Focus (mateix cotxe en què va
guanyar en Roger l´any passat), ha demostrat estar a l´alçada
de les joves promeses.
El premi per guanyar el campionat , és que la Federació Catalana subvenciona al campió amb un Peugeot 208 preparat
per participar al Volant RACC la propera temporada.
Aquesta temporada , que ja està a punt de començar, els dos
germans correran el Volant RACC per separat i cadascú al
volant d´un 208.
Amb la col·laboració d´ Autoescola Apsa i d´Auto Art han fet
possible el seu somni!
FELICITATS CAMPIONS I MOLTA SORT!!!!
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LA RECEPTA
Crema de carbassa
i llenties vermelles
amb gingebre

PREPARACIÓ
Poseu les llenties en un colador i renteu-les amb aigua freda de l’aixeta. Aboqueu-les en
una olla, afegiu-hi l’aigua, porteu-ho a ebullició i escumeu-ho.
Afegiu l’alga kombu i les llavors mòltes. Tapeu-ho, poseu-hi el difusor i bulliu-ho a foc lent,
durant 30 minuts.
Incorporeu-hi les verdures amb dos pessics de sal i afegiu-hi aigua fins que sobrepassi les
verdures un parell de dits. Porteu-ho a ebullició, i deixeu que bulli suaument 10 minuts o
fins que les verdures estiguin toves.
Retireu-ho del foc i bateu-ho mentre hi incorporeu el suc de gingebre i la crema d’ametlles.
Rectifiqueu de líquid, segons la consistència que vulgueu, afegint-hi aigua, brou o llet de
civada. Si ho trobeu insípid, condimenteu-ho amb vinagre d’ume. Presenteu el plat amb una
fulla de julivert i un rajolí d’oli.

INGREDIENTS
· 1 litre d’aigua bona o caldo natural
· 1 vas (250 ml) de llenties vermelles
· 5 cm d’alga kombu
· 1/8 de culleradeta de llavors de fonoll
mòltes
· 2 cebes, a mitja lluna
· 4 pastanagues, a rodanxes
· 2 vasos de carbassa, a daus
· 2 cullerades de crema d’ametlles
· 1 culleradeta de suc de gingebre fresc
· 1 culleradeta de vinagre d’ume
· Oli d’oliva verge extra i sal marina fina
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