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EMERGÈNCIES 112
  Ambulància
  Bombers
  Mossos d’Esquadra
CAT Salut Respon 061

Ajuntament 972 44 30 34
Assistents social 972 20 19 62
Autocars Roca 972 23 35 72
Butà Adrià (Llorà i el Pla) 972 20 29 00
Gas Pirineu (St. Martí i Granollers) 972 70 37 61
CAP Taialà 972 22 76 35
Xaloc Recaptació 902 10 39 52
Consultori Sant Gregori 972 42 99 28
Escola CEIP Agustí Gifré 972 42 81 82
Centre Can Font-Llorà 972 44 32 03

AVARIES
Aigua (Prodaisa) 972 20 20 78
Electricitat 800 50 05 00
Megatró 972 59 43 25

Farmàcia St. Gregori 972 42 82 05
Hospital Josep Trueta 972 94 02 00
Informació Generalitat 012
ITV Gironès 902 31 32 31
Llar d’infants (St. Gregori) 972 42 84 34
Despatx interparroquial (St. Gregori) 972 42 81 56
Mn. Enric Costa 629 22 00 29
Cita prèvia metge 902 11 14 44

TELÈFONS

HORARIS DE L’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 a les 11h
Sant Martí: 1r i 3r diumenge a les 11h
Les Serres: a 2/4 de 10 del 1r diumenge
de mes
Granollers: a les 11h del 5è diumenge

Tots els dies de 20:00 a 8:00h
Tel. 972 21 05 15

URGÈNCIES
CAC GÜELL

Amb la col·laboració de:

Edita: Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Tel. 972 44 30 34 - Fax 972 44 31 55

ajuntament@smartillemena.cat
web: www.ddgi.es/smartillemena

Dip. Legal: GI-1651-2003

Disseny, maquetació i impressió: Gràfiques Garrotxa
Foto portada: Homenatge fills predilectes

i adoptius família Roca-Fontané
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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

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

Normes per a la 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 o parcial de la revista sense l’autorització de l’Ajuntament de Sant Martí de
Llémena o dels autors.

DISCURS DE L'ALCALDE EN L'ACTE D'HOMENATGE A LA FAMÍLIA ROCA

Molt bon dia a tothom, veïns, veïnes, amics, amigues, ex alcaldes del municipi de St. Martí  de Llémena, alcaldes de la
Vall, autoritats.
Sr. President, molt bon dia i benvingut de nou a St. Martí de Llémena.
I família Roca Fontané, benvinguts a casa vostre.
Estem trepitjant una terra molt antiga, una Vall que comença donant la mà a la fageda d'en Jordà i acaba quan es
comencen a veure els campanars de la ciutat de Girona, és la majestuosa Vall del Llémena.
Concretament ens trobem en el nucli de St. Martí de Llémena, “el Cor de la Vall” un municipi que va veure néixer i créixer
a la Montserrat Fontané, concretament a Can Batista, i en Josep Roca, a Can Reixach. I és el poble de Sant Martí que
precisament avui vol fer un  reconeixement a la feina que porten fent, ells i els seus tres fills: en Josep en Joan i en Jordi.
El poble de Sant Martí de Llémena avui reconeix als pares com a fills predilectes i els fills com a fill adoptius de la nostre
Vila.
I és que, és de justícia que els llocs als quals pertanyem, per humils i petits que siguin, tornin als homes que en són un
honor el seu agraïment. És a través de la seva feina que han fet que aquesta terra, i encara més, el nostre país, Catalunya,
sigui reconegut arreu per allò que han fet tota la vida: cuinar.
Encara és més motiu de joia per a mi fer-ho, com a alcalde i fill de restauradors que sóc, és un doble orgull, qui ens
havia de dir que des d'una estança tan humil com és la cuina, un lloc on hi fem la nostra vida quotidiana per pujar els
de casa o per alimentar els de fora, hi trobaríem un forat al món. Aquest món d'avui tan complex, connectat, on la velocitat
amb què passen les coses en prou feines ens deixa temps de digerir-les.
Ho han dit els experts més importants, al Celler de Can Roca s'hi troba una cuina original, amb uns sabors i unes
tècniques innovadores que la fan única, la millor del món.
Sé que ells ho han dit abastament, que ser els millors del món no vol dir res, que és estar al capdamunt d'una llista i
que això representa feina i esforç, però no s'ha de perdre mai la voluntat de continuar treballant de valent cada dia,
perquè el que compta és que la gent s'aixequi de taula satisfeta.
I és ben cert que les glòries poden ser fugaces, però el treball no ho és mai.

L'any 1330 neix a Girona Francesc Eiximenis, fill d'una família burgesa que va ingressar a l'ordre dels franciscans i es
convertí en un eminent humanista, va viatjar i estudiar a diferents països. Tot el seu saber el va incloure en una immensa
obra “Lo Crestià” que havia d'ocupar 13 llibres però només en va poder acabar quatre.
Buscant, no me n'he pogut estar de pensar que tal i com va passar en aquella època en què una burgesia emergent
desplaçà la vella Edat Mitjana i començaren a florir les ciutats, amb el comerç i els diversos oficis que s'hi apleguen en
un pre capitalisme, Francesc Eiximenis, home savi, ja en aquells temps dedica una colla de capítols de la seva obra a
la cuina, sota el títol: “Com usar bé de beure i menjar”.
Aquella cuina catalana havia arribat a les principals corts d'Europa com ho demostren molts testimonis escrits, però en
l'obra d'Eiximenis hi ha implícita una filosofia que va més enllà de les receptes, hem de tenir en compte que per a ell
era important fer arribar el coneixement en llengua vernacle, de manera que el poble que no entenia llatí pogués aplicar-
lo i treure'n profit. La seva visió es basava en com s'havia de comportar un bon cristià també en el fet de menjar, fruit
de l'experiència que havia adquirit a París, Oxford, Alemanya i molts altres indrets.
Els seus consells són senzills i pràctics, com ho és la manera de treballar dels germans Roca. Uns altres catalans, avui
al S.XXI asseuen a l'entorn de les millors taules gent d'arreu del món que senten parlar de les excel·lències de la cuina
catalana.
La família Roca, amb senzillesa, des de la humilitat d'una cuina, amb els orígens a St. Martí de Llémena i amb els valors
dels Catalans, avui són hereus d'una tradició tan antiga com la nostra nació. Moltes gràcies.

Jaume Busquets, març 2013
Reconeixement Família Roca Fontané
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notícies
NOUS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE REBUIG

A partir de l'1 de gener de 2014 s'ha produït el canvi d'empresa que gestiona la
recollida, transport i tractament del rebuig dels residus municipals, fins ara gestionat
per Fomento de Construcciones y Contratas, s.a. i a partir d'ara ho gestionarà
el Consell Comarcal del Gironès. Dins l'acord de delegació hi havia el canvi dels
contenidors existents.

INSTITUT A LA VALL DE LLÉMENA

Una notícia molt important d'aquest inici de 2014, tant pel
municipi de Sant Gregori com per tots els municipis de la
Vall de Llémena, és la comunicació per part del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de l'obertura
del nou Institut a Sant Gregori de cares al proper curs
2014/2015. L'Institut estarà ubicat a les plantes superiors
de l'equipament cultural de la Biblioteca Miquel Martí i Pol
i s'hi impartirà des de 1r d'ESO fins a 4t d'ESO,
progressivament curs a curs. Al llarg d'aquest estiu, i a
mesura que vagin avançant els cursos, es portaran a terme
les obres del espais adequats.
També cal anunciar que per part del Departament
d'Ensenyament ja s'ha definit l'equip directiu i també tot
l'equip docent amb el projecte educatiu que portaran a terme
a Sant Gregori. El passat mes de març es va convocar a
tots els pares i mares d'alumnes que el curs vinent iniciaran 1r d'ESO a Sant Gregori per informar d'aquesta notícia i
presentar l'equip directiu, el projecte i el procediment per formalitzar la matriculació. En seguirem parlant en propers
números de la revista municipal.

CEMENTIRI PARROQUIAL DE LLORÀ. NOTA INFORMATIVA

Degut als canvis en la tramesa de rebuts domiciliats que ens obliga a fer “La Caixa”, la Junta del Cementiri de Llorà
demana a tots els propietaris de nínxols de l'esmentat cementiri que facin l'ingrés corresponent a la quota anual de l'any
2013, de 12¤ per nínxol, al número de compte següent ES93 2100 8168 4123 0004 6799.

En el moment de fer l'ingrés cal indicar el nom del propietari, quantitat de nínxols i el seu número corresponent.
Gràcies
LA JUNTA DEL CEMENTIRI
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BARANA DE SEGURETAT AL CAMÍ DE SANT MEDIR

La brigada municipal ha instal·lat una barana de seguretat i ha reforçat el ferm d'un tram del camí molt malmès a causa
d'esllavissades cap a la riera.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE GRANOLLERS DE ROCACORBA

Aquest mes de maig s'han acabat les obres de reconstrucció del cor i el condicionament interior de l'església, sanejant
i pintant el seu interior.
La inauguració de les obres es realitzarà el dia 15 d'agost d'enguany durant els actes de la Festa Major de Granollers
de Rocacorba.

MILLORES AL CAMÍ D'ACCÉS AL SANTUARI DE
ROCACORBA

A través d'una subvenció de la Diputació de Girona i executat
per Excavacions Reixach, s'està portant a terme la millora
del ferm i desbrossament dels marges del camí d'accés al
Santuari de Rocarcorba per donar compliment al Pla de
Protecció d'Incendis Forestals.

notícies
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notícies
RAID VALL DE LLÉMENA

El passat dia 26 d'abril de 2014 es va celebrar la quarta edició del Raid d'Aventura de la Vall de Llémena, dins de la
competició Raid Aventura XPerience que organitza Límit Zero i que compta amb cinc raids de classificació al llarg de
l'any: Caldes, Vall de Llémena, Gavarres, Calella, i Montseny. Per a la Vall de Llémena el Raid és una activitat que
permet donar a conèixer els actius naturals i turístics de la Vall de Llémena com a destinació de turisme actiu.
El Raid d'Aventura és una modalitat esportiva on es combinen diferents disciplines esportives: BTT, orientació, trekking,
ràpel, patins, slackline, etc. I on l'objectiu és arribar a tots els punts marcats en els mapes de cadascuna de les proves

en el menor temps possible. Atès que el recorregut de les diferents activitats esportives no es troba marcat prèviament,
són els participants els que han d'escollir el millor traçat en funció de les seves capacitats d'orientació.
Enguany el Raid de la Vall de Llémena va comptar amb la participació de 26 equips de dos components provinents
d'arreu de Catalunya. La competició es va iniciar a les 8 del matí i va durar tot el dia, essent una de les disciplines
esportives més exigents. Hi va haver tres categories: Elit, Aventura i Iniciació en funció dels km de recorregut i de les
proves esportives de cada categoria. La prova d'Elit va comptar amb un recorregut total de 85 km, i la d'iniciació de
27km.
Les proves esportives es van desenvolupar entre els municipis de Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d'Adri,
i van consistir en les activitats de BTT, trekking, patins, ràpel, caiac, orientació i slackline. Com a novetat, el Raid
d'Aventura de la Vall de Llémena aquest any va inaugurar el recorregut de trekking aquàtic per la riera de Canet, i també
va incorporar el descens en caiac pel Ter al llarg del seu pas per Sant Gregori.
A la competició va participar el vigent campió del món en Raid d'Aventura, Albert Roca, qui va guanyar el darrer campionat
mundial de Raids a Costa Rica l'any 2013 amb l'equip Thule Adventure. Albert Roca va participar fora de classificació
per preparar el proper Campionat d'Europa.

ADEQUACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL VEÏNAT EL COMPANY

Durant aquest primer trimestre d'enguany l'empresa Prodaisa ha executat les obres d'adequació de la xarxa d'aigua
potable existent al Veïnat El Company amb un cost de 40.316,34 euros.
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notícies
FINALITZA EL PRIMER CURS D'INTRODUCCIÓ A
L'ANGLÈS COMERCIAL I TURÍSTIC

El passat mes de gener va finalitzar el primer curs

d'introducció a l'anglès comercial i turístic de la Vall de

Llémena. Organitzat per la Mancomunitat i dirigit per

la professora Marisol Ballana, 16 persones van participar

en aquesta formació de 20 hores en la qual es va impartir

un temari dirigit a conèixer el vocabulari bàsic i les

preguntes i sentències més habituals en l'anglès que

s'utilitza a les botigues, restaurants, hotels i oficines de

turisme. El curs estava destinat a treballadors o

professionals vinculats al sector turístic i comercial, i

que requereixen de nocions d'anglès per interactuar amb proveïdors i clients de parla anglesa, així com a persones que

volen adquirir recursos bàsics a l'hora de viatjar a l'estranger o per millorar la seva recerca de feina.  Les persones en

situació d'atur van poder participar d'aquest curs de forma gratuïta.

PROGRAMA MIXT DE FORMACIÓ I TREBALL

A LA VALL DE LLÉMENA

Des de finals del mes de desembre de 2013 la

Mancomunitat de la vall de Llémena coordina un

projecte d'inserció laboral i de millora de l'ocupabilitat

que s'està portant a terme als municipis de Sant

Gregori, Canet d'Adri i Sant Martí de Llémena.

Aquesta actuació es troba subvencionada pel

Programa Mixt de formació i treball del Servei

d'Ocupació de Catalunya, el qual està adreçat a

persones aturades, per afavorir-ne la inserció laboral

i la millora de la seva ocupabilitat.

D'aquesta manera,  a través d'aquest programa i

en coordinació amb el Consell Comarcal del Gironès i els municipis de la vall, s'ha contractat una persona en situació

d'atur durant un període de 6 mesos amb l'objectiu

de desenvolupar un projecte de millora de la

senyalització dels itineraris turístics de la vall i de

suport a les brigades municipals dels municipis

participants en el programa.

Paral·lelament al programa d'ocupació, la persona

contractada i beneficiària d'aquest projecte

participarà en un programa de formació

professionalitzadora durant la vigència de la seva

contractació, per tal d'afavorir les seves

competències tècniques i curriculars i facilitar la

seva inserció laboral un cop finalitzi el projecte a

finals de juny de 2014.
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RESUM DE LES ACTES DELS

PLENS I DE LES JUNTES DE

GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

JUNTES DE GOVERN

En les actes de les Juntes de Govern

Local celebrades durant els mesos

de gener a març de 2014, entre

d'altres, s'han pres els acords

següents:

Aprovació de les actes de les Juntes

de Govern celebrades de dates

13/12/2013, 13/01/2014, 20/01/2014,

27/01/2014, 03/02/2014, 10/02/2014,

17/02/2014, 27/02/2014, 03/03/2014,

10/03/2014, 17/03/2014 i 24/03/2014.

A l'apartat de Despatx oficial s'ha

donat compte de tots els escrits entrats

al Registre General d'Entrades durant

aquests mesos.

A l'apartat de Factures i Pagaments

s'ha donat compte de totes les factures

entrades al Registre General

d'Entrades durant aquests mesos.

S'han atorgat les següents llicències

d'obres:

41/2013 per la construcció d'una

piscina a la parcel·la 20 del Veïnat de

l'Església de Llorà.

42/2013 per pavimentar la rampa

d'accés a la finca de la parcel·la 24

del Veïnat de Boratuna de Llorà.

43/2013 per la construcció d'un cobert

agrícola a La Ginestera de Granollers

de Rocacorba.

44/2013 per reforma interior i

consolidació parcial de forjats a Can

Armengol de Llorà.

01/2014 per arranjar degoters i canviar

teules malmeses a la cabanya de Can

Puig del Pla de Sant Joan.

02/2014 per la construcció d'un mur

de contenció a la parcel·la 93 del

carrer Palomeres de Llorà.

03/2014 per la neteja de la coberta,

construcció xemeneia, construcció

mimbell i reparació esquerdes de la

façana de Can Sisó de Sant Martí de

Llémena.

04/2014 per ús provisional del sòl per

a la instal·lació de dos mòduls de fusta

per guardar eines a la parcel·la 93 del

Veïnat de Boratuna de Llorà.

05/2014 per la construcció d'un mur

de pedra seca a la finca 122 del Veïnat

de La Canova.

07/2014 per la reforma de la tanca

existent a Can Jeca de Llorà.

El Consistori es dóna per assabentat

de les següents comunicacions

prèvies d'activitats en el municipi:

Can Sala de Granollers de Rocacorba,

com habitatge d'ús turístic.

Can Sorna de Sant Martí de Llémena,

com a habitatge d'ús turístic.

Can Felipe de Llorà, com a habitatge

d'ús turístic.

El Casich i el Mitjà, pastura equina.

S'ha autoritzat l'ús de locals i terrenys

municipals per les següents dates i

per les següents activitats:

Pavelló de Llorà pel dia 26/01/2014

per un dinar familiar d'un veí de Llorà.

Entorn Centre Social i Esportiu de

Llorà, pel dia 22/02/2014 per la

instal·lació d'un Circ Familiar.

Pavelló de Llorà pel dia 23/02/2014

per un dinar familiar d'una veïna de

Llorà.

Pavelló de Llorà pel dia 27/02/2014

per una calçotada organitzada per un

veí de Llorà.

Pavelló de Llorà pel dia 16/03/14 per

festa aniversari alumnes de P5 del

CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori.

Pavelló de Llorà pel dia 22/03/2014

per festa d'aniversari organitzada per

una veïna de Llorà.

Cau de la Vall pels dies 27 de març

i 11 d'abril per reunions de la Comissió

de festes de Llorà.

Pavelló de Llorà pel dia 30/03/14 per

festa aniversari alumnes de 2n del

CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori.

Hem estat assabentats d'una

acampada per part de l'Agrupament

Escolta Santa Maria de Vista Alegre

de Girona, els dies 14, 15 i 16 d'abril

a la finca de El Mitjà del Pla de Sant

Joan.

Parc de Velers pel dia 23/04/2014 per

a la instal·lació d'una parada de Sant

Jordi.

Local social 'Els Estudis' de Sant Martí

de Llémena pel dia 06/07/2014 per

Trobada d'amics de Santa Cecília de

Les Serres. Es dóna es vist i plau, així

mateix, a la sol·licitud per encendre

foc per l'arrossada.

S'ha acordat sol·licitar les següents

subvencions:

Conveni amb el Consell Comarcal per

acollir-nos a la subvenció de la

Diputació de Girona 'del Pla a l'Acció'

per l'adquisició de l'aplicació de

comptabilitat energètica.

Conveni amb el Consell Comarcal del

Gironès per la coordinació de la

subvenció del Pla de Foment

Territorial del Turisme 2014.

A la Diputació de Girona pel Fons de

Cooperació econòmica i cultural 2014.

Pel que fa a acords concrets presos,

podem destacar els següents:

JGL 27/01/14: Adhesió als programes

de Dipsalut, Pt. 02 de gestió i control

d'instal·lacions de baix risc de

transmissió de la legionel·losi, i Pt. 04

d'avaluació i control de la qualitat de

l'aigua de l'aixeta del consumidor.

resum de les actes dels plens i de les juntes de govern
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JGL 03/03/14: Atorgament targeta

d'aparcament per a persones amb

disminució a un veí de Llorà.

JGL 03/03/14: Atorgar poders per a

plets a una procuradora de Madrid

per tal que en nom i en representació

de l'Ajuntament, de forma solidària i

indistinta interposi conflicte en defensa

de l'autonomia local contra la llei

27/2013, de 27 de desembre de 2013

de Racionalització i Sostenibilitat de

l'Administració Local.

JGL 24/03/14: Aprovació conveni per

la gestió del centre de

telecomunicacions de Llorà.

JGL 24/03/14: Adhesió al Pla d'Igualtat

de Gènere del Consorci de Benestar

Social Gironès - Salt.

PLENS

Els darrers Plens, amb els

corresponents punts de l'ordre del dia,

celebrats el 2013 són els següents:

Ple extraordinari de 15/01/2014:

Aprovació inicial de la modificació del

tipus de gravamen de l'Impost sobre

béns immobles de naturalesa urbana

per a l'exercici 2014.

S'aprova per unanimitat.

Ple ordinari de 27/01/2014:

Aprovació de les actes dels Plens

extraordinaris de 11/11/2013 i

15/01/2014. No hi ha cap objecció i

s'aprova per assentiment.

Donar compte dels Decrets dictats

des de la darrera sessió ordinària.

Són els decrets números del 20 al 28

de 2013 i l'1 i el 2 de 2014. La

Corporació es dóna per assabentada.

Donar compte de l'informe de

seguiment del Pla d'ajust 3-T-2013.

La Corporació es dóna per

assabentada.

Donar compte de la pròrroga de la

compra centralitzada dels serveis de

telecomunicacions de Localret.

La Corporació es dóna per

assabentada.

Aprovació de la modificació dels

estatuts de Localret.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació provisional del projecte de

sanejament del Veïnat de Sant Medir.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació adhesió als àmbits de

treball del calendari bianual-pla de

treball 2014-2015 de la Mancomunitat

de la Vall de Llémena i delegació de

competències.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació inicial del projecte de millora

de la instal·lació de l'enllumenat inclòs

en el PUOiSC 2014.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació Moció referent a la proposta

de nomenament de fills predilectes i

fills adoptius a la família Roca.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Precs i preguntes.

Moció conjunta dels grups municipals

de l'Ajuntament de Sant Martí de

Llémena en relació al perill que

representa per a les persones, animals

i béns, el desmesurat nombre de

senglars que habita a la Vall de

Llémena.

Ple extraordinari de 10/03/2014:

Aprovació de la formalització del

conflicte en defensa de l'autonomia

local contra la Llei 27/2013, de 27 de

desembre de racionalització i

sostenibilitat Local.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació inicial conveni urbanístic

per la cessió d'un terreny destinat a

vialitat.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació versió definitiva del  Pla

d'Acció per a l'Energia Sostenible

(PAES).

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Aprovació provisional del Pla Parcial

Urbanístic SAU Vall de Llémena de

Llorà.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Moció “signa un vot per la

independència”.

S'aprova per unanimitat dels membres

de la Corporació.

Ple extraordinari de 23/03/2014:

Aprovació nomenaments de fills

predilectes als senyors Josep Roca i

Pont i Montserrat Fontané i Serra i

fills adoptius als senyors Joan, Josep

i Jordi Roca i Fontané.

S'aprova per unanimitat dels membres

presents de la Corporació.

RESUM DE LES ACTES DELS

PLENS I DE LES JUNTES DE

GOVERN DE LA MANCOMUNITAT

DE MUNICIPIS DE LA VALL DE

LLÉMENA

SESSIONS DE JUNTA

Sessió ordinària. 24 d'abril de 2013

S'accepta subvenció de la diputació

de Girona per a la Festa Remença,

per un percentatge del 23,07% de la

despesa i un import màxim de 3.000¤.

S'aprova la contractació de falques

promocionals a Rac1 i Rac105 per a

la difusió del programa de visites

guiades de la Vall de Llémena 2013.

Sessió Extraordinària urgent. 14 de

juny de 2013



S'aprova per unanimitat donar suport

al projecte presentat per l'Ajuntament

de Sant Gregori a la Diputació de

Girona relatiu a l'adequació d'escales

i serveis interiors planta primera per

a ús docent en l'edifici de la biblioteca

municipal de Sant Gregori com

ampliació escola Agustí Gifre i

sol·licitar a la Diputació de Girona

recolzament econòmic.

Sessió ordinària. 5 de setembre de

2013

S'aprova Sol·licitar a la  Diputació de

Girona els serveis  de Registre

Electrònic i el servei de Gestió

d'Expedients per a la Mancomunitat

de la Vall de Llémena

S'aprova programar i ofertar un curs

d'anglès comercial i de restauració de

20 hores, amb els coneixements

bàsics d'atenció a usuaris, informació

i venda, obert a la població de al Vall

de Llémena.

Es denega la proposta de promoció

turística de Pedres de Girona per a

l'exercici 2013 donat que no existeix

crèdit pressupostari previst i

reconsiderar aquesta proposta en

altres exercicis.

S'estudia la proposta de pressupost

2014, i s'acorda per unanimitat

traslladar al Ple de la Mancomunitat

la proposta d'aprovació inicial del

pressupost 2014

S'estudia la proposta de Calendari

bianual - Pla de Treball de la

Mancomunitat pel període 2014-2015

i s'aprova per unanimitat traslladar al

Ple de la Mancomunitat la proposta

d'aprovació del Calendari Bianual Pla

de Treball 2014-2015.

Sessió ordinària. 17 de desembre de

2013

S'aprova proposta inicial de renovació

de la Festa Remença 2014

S'aprova el pressupost de l'empresa

9 Sistemas Serveis Informàtics 2005

SL per un import de 680¤ (iva exclòs)

per a l'elaboració de la newsletter

electrònica de la Vall de Llémena per

difondre les activitats i notícies de la

vall.

S'aprova el conveni de col·laboració

entre els Ajuntaments de Canet d'Adri,

Sant Gregori, Sant Martí de Llémena

i la Mancomunitat de la Vall de

Llémena per al desplegament del

programa Mixt Treball i Formació

d'acord a les bases de la convocatòria

l'Ordre EMO/210/2013, de 2 de

setembre.

Sessió ordinària. 18 de febrer de 2014

S'aprova el projecte de millora de

l'accessibilitat als recursos turístics

de la Vall des del

Camí Ral, amb un pressupost total

de 4.540,29 ¤.

S'aprova autoritzar el Consell

Comarcal del Gironès per actuar com

a sol·licitant  en nom de la

Mancomunitat de la Vall de Llémena,

d'una subvenció del 60% al

Departament d'Empresa i Ocupació

de la Generalitat de Catalunya per al

desenvolupament de Plans de Foment

Territorial del Turisme, 2014-2015 al

Departament d'Empresa i Ocupació

de la Generalitat de Catalunya i

aprovació de Conveni amb el Consell

Comarcal del Gironès

S'aprova el pressupost presentat per

l'empresa Legalment per a l'estudi,

creació i registre dels fitxes de dades

de caràcter personal que gestiona la

Mancomunitat de la Vall de Llémena,

per un import de 350¤ + IVA.

S'aprova conveni de col·laboració

entre l'Editorial Gavarres i la

Mancomunitat de la Vall de Llémena

per a la difusió del territori de la vall

en la revista Garrotxes.

S'aprova la pròrroga del conveni de

col·laboració entre la Mancomunitat

de la Vall de Llémena, Càritas

Parroquials de Sant Gregori i Càritas

Diocesana per a la gestió del servei

d'aliments a la Vall de Llémena.

S'aprova col·laborar amb l'Associació

Sardanistes Vall de Llémena per a la

promoció i difusió d'un curs gratuït de

Sardanes a la Vall de Llémena

SESSIONS DE PLE

Sessió Ordinària. 28 de maig de 2013

Es dóna compte de la liquidació del

pressupost 2012

Es dóna compte de l'informe trimestral

de tresoreria d'acord a la Llei 15/2010,

de 5 de juliol, de mesures de lluita

contra la morositat.

Sessió Ordinària. 24 de setembre de

2013

S'informa de la nova Alcaldia a

l'Ajuntament de Sant Gregori

S'aprova per unanimitat el Compte

General de la Mancomunitat de la Vall

de Llémena corresponent a l'exercici

econòmic de 2012, integrat pels estats

i comptes anuals de la Mancomunitat.

S'aprova inicialment el Pressupost

General i les Bases d'Execució per a

l'exercici 2013 de la Mancomunitat i

la seva exposició  al Butlletí oficial de

la Província i al tauler d'anuncis.

S'aprova el Calendari d'actuacions

bianual - Pla de treball 2014-2015 que

determinarà els àmbits de treball de

la Mancomunitat i trametre'l als

Ajuntaments de la Vall per a la seva

aprovació per Ple.

resum de les actes dels plens i de les juntes de govern
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activitats i festes
HOMENATGE I RECONEIXEMENT DEL POBLE DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

A LA FAMÍLIA ROCA-FONTANÉ

El passat diumenge dia 23 de març es va celebrar l'acte de nomenament de fills predilectes a la senyora Montserrat
Fontané Serra i al senyor Josep Roca Pont, i com a fills adoptius als seus fill Joan, Josep i Jordi Roca Fontané.

Vàrem comptar amb la presència del President de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas. L'acte
presidit pel nostre Alcalde, Jaume Busquets va
consistir en diversos parlaments, de l'instructor de
l'expedient Sr. Josep M. Oliveras, del periodista
Rafel Nadal, de la Sra. Montserrat Fontané i del
seu fill Josep Roca, després el nostre Alcalde i
tancant l'acte el President de la Generalitat de
Catalunya.

L'acte fou amenitzat per la Jove Orquestra del
Gironès i presentat per la Sra. Mercè Sibina.
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A LA LLUITA!, A LES ARMES!, S'HA ACABAT DE PACTAR...
A LA GUERRA CONTRA ELS SENYORS

5A FESTA REMENÇA DE LA
VALL DE LLÉMENA

18 DE MAIG A SANT ESTEVE DE LLÉMENA

L'any 2010 a Sant Aniol de Finestres va néixer la
primera festa supramunicipal de la Vall de Llémena,
una festa compartida entre els quatre municipis i
promoguda per veïns i veïnes d'arreu dels seus pobles,
amb l'objectiu de recuperar la memòria històrica dels
pagesos remences d'aquestes terres.
Però més enllà de fer visible el passat en el  present,
la festa remença va néixer amb una fita encara més
important i rellevant, la de crear una festa comuna a
tota la Vall que unís els seus pobles i enfortís el
sentiment identitari com a Vall.
És així que, any rere any, la festa ha anat voltant per
la vall, fins arribar a Sant Gregori el passat mes de
maig de 2013, on es va completar el seu cicle itinerant
pels municipis de la Vall. A partir d'aquell moment es
va tancar una etapa i es va obrir un nou cicle de
renovació i reestructuració de la festa. No podíem
deixar que una festa tan especial, sorgida de la gent
de la Vall finalitzés un cop arribats a Sant Gregori, atès
que la festa ja va néixer amb l'objectiu de quedar-se.
La festa remença ha de continuar per mantenir viva la
identitat amb la Vall i enfortir el teixit social que durant
aquests anys s'ha anat forjant entre els pobles i la seva
gent, i perquè no és just que la feina feta durant tots
aquests anys per les entitats i les persones que hi han
cregut no tingui continuïtat.

Per aquest motiu, el passat diumenge dia 18 de maig
de 2014 es va dur a terme la 5a Festa Remença de la
Vall de Llémena, que va tenir lloc al poble de Sant
Esteve de Llémena (Sant Aniol de Finestres).
La festa es va renovar i es va ampliar el seu programa
d'activitats tant al matí com a la tarda, amb noves
activitats i elements festius.  Així, durant tot el dia hi va
haver mercat d'artesans, tallers infantils i per a adults,
concursos populars i zona d'activitats i jocs per a la
mainada. Alhora, es va fer la celebració de Sant Antoni,
amb trobada, desfilada i benedicció de cavalls, així
com una degustació de tastets gastronòmics a càrrec
dels restaurants de la zona durant la celebració de la
festa.
El teatre es va reinventar amb la fórmula de microteatre,
i es va caracteritzar per un recorregut de carrer amb
esquetxos teatrals de curta durada representats al llarg
de diferents espais oberts del casc històric de Sant
Esteve de Llémena. Es van fer diverses sessions entre
el matí i la tarda, on el públic s'havia d'inscriure
prèviament. Al teatre s'hi van incorporar nous actors i
actrius i es varen renovar els guions de la dramatúrgia
per presentar una obra diferent.
La festa va conservar però, elements que s'han
consolidat aquests anys com a trets identitaris de la

festa, tal com la intervenció de la Coral de Sant Gregori
i les danses tradicionals que interpretaren l'associació
de sardanistes i els nens i nenes de l'escola Agustí
Gifre. Enguany  també es va celebrar la segona edició
dels Jocs Remences de la Vall, que es van incorporar
l'any passat com a gran novetat amb una gran
acceptació per part del públic, havent-los guanyat
aquest any Canet d'Adri.
Tot plegat, una nova festa que sense l'ingredient
essencial: la vostra assistència, no hagués estat
possible. Us animem a participar l'any que ve i fer
d'aquest esdeveniment la gran festa popular de la Vall
de Llémena.
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CIRC A LLORÀ!

El passat mes de febrer, a Llorà vam

tenim una agradable sorpresa: va

arribar un CIRC!

Es va instal·lar a les pistes de Can

Font i els animals, algun exòtic,

dromedari inclòs, es van alimentar

als marges del seu entorn.

L'espectacle va ser molt amè i

compartit per grans i menuts durant

gairebé dues hores.

CASAL DE SETMANA SANTA

Durant aquests dies de festa els nens i nenes han pogut gaudir del casal de Setmana Santa. S'han realitzat

diferents activitats i jocs relacionats amb la primavera i la pasqua. L'últim dia ens va visitar el conill de pasqua

que ens va deixar a tots una petita sorpresa.
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Diuen de la maduixa que és una de les fruites més bones i que més beneficis aporta a l'organisme amb
característiques positives que influeixen a l'estat d'ànim. Es cert que la maduixa s'ha convertit en els darrers
temps en una fruita popular, una fruita que agrada a la majoria de les persones i si tenim paciència d'esperar
el seu pic d'oferta, en una fruita assequible a totes les butxaques. El seu gust entre un dolç i àcid característic,
la seva forma  libidinosa i el seu color vermell intens la distingeixen per sobre de qualsevol altre aliment. Hi
ha més de 600 varietats d'aquesta fruita, es distingeixen en sabor, textura, aroma i color. Aquelles maduixes
que presenten un color vermell intens són les més dolces i seleccionades pel consumidor.
Pel que fa referencia a les seves propietats beneficioses pel cos humà, segons els articles mèdics sobre la
maduixa, és considerada una de les fruites més saboroses i que ofereix més avantatges al cos humà, atorga
protecció a l'estructura cel·lular i prevé del dany oxidatiu. A part de la seva gran quantitat de nutrients i
vitamina C, se'n destaquen els seus fitonutrients i antioxidants, propietats que ajuden a combatre i prevenir
alguns tipus de càncer. Les seves propietats actuen salvaguardant al cor de possibles riscos i també té un
efecte antiinflamatori que va molt bé per a les persones amb problemes musculars o dolors ossis. Un altre
dels beneficis a tenir en compte és que la maduixa conté una fibra soluble que facilita la menor absorció
de carbohidrats i ajuda a mantenir els nivells de sucre en la sang de manera equilibrada. El seu consum en
infants menors d'un any pot presentar al·lèrgies i certes intoleràncies.
Les maduixes i els maduixots són fruites que aporten poques calories i el component més abundant, després
de l'aigua, són els hidrats de carboni (sucres). Destaca la seva aportació de fibra, que millora el trànsit
intestinal. Pel que fa a altres nutrients i compostos orgànics, les maduixes i els maduixots són molt bona
font de vitamina C que té una acció antioxidant, igual que la vitamina E. L'àcid fòlic intervé en la producció
de glòbuls vermells i blancs, en la síntesi del material genètic i la formació d'anticossos del sistema immunològic.
El potassi és necessari per a la transmissió i generació de l'impuls nerviós, per a l'activitat muscular normal
i intervé en l'equilibri de l'aigua dins i fora de la cèl·lula. D'aquesta manera, moltes dones que la consumeixen
amb assiduïtat, asseguren que la seva ingesta els ofereix tranquil·litat, reducció de l'estrès i menys dolor
durant els seus cicles menstruals o durant la menopausa.

La maduixa: “Nutrients per l’estat d’ànim”
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Penya gastronòmica Faves i Pèsols
Barri de l'església, s/n  17152 Llorà
www.favesipesols.com - info@favesipesols.com
https://sites.google.com/site/favesipesols/

Els usos de la maduixa en el apartat gastronòmic es ampli, se'n poden fer tot tipus de postres en forma de
pastissos, fruita confitada, mousse, gelats, confitures i melmelades, licors, aperitius, sopes i batuts. Es poden
menjar després dels àpats com a postres, o entre hores com a fruita fresca. També combina be amb qualsevol
tipus d'amanides, enriquint el plat amb sabor i color. Des de d'aquí, volem recomanar el consum de maduixes,
la forma en que ho facis la trieu vosaltres.

Us recomanem una recepta molt senzilla i refrescant per aquest dies:

MADUIXES amb suc de llimona i menta fresca

Ingredients
• Maduixes
• Suc de llimona
• Sucre
• Menta fresca

Elaboració
• Tallem i netegem les maduixes.
• Les posem en un bol. Repartirem el sucre per sobre al nostre gust.
• Tirem el suc de llimona per sobre les maduixes i remenem
• Deixem les maduixes a la nevera d'un 12 hores. Anem remenant de tant en tant.
• Servim amb unes branques de menta fresca a dins de les maduixes.
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actualitat i participació

En nom del meu avi
Un de ciutat a pagès

L'altre dia vaig trobar l'avi i em va comentar que ens havien criticat, doncs escriure aquella facècia que corria

de boca en boca per la Vall 20 anys enrera, “un pagès a Barcelona”, deixava la pagesia malvista perquè

feia riure que un pagès anés a Barcelona i no sapigués que en els jardins públics no s'hi podia fer caca, i

que una mala interpretació de les paraules feia l'acudit graciós, però els pagesos quedaven ben retratats.

Si!, doncs, jo li vaig dir: ja poden criticar perquè fan més riure alguns de ciutat quan avui dia viuen a pagès,

perquè el seu comportament dins del món rural és grotesc. I això està extensament documentat en els diaris

de qualsevol hemeroteca, per exemple: uns de ciutat volen fer callar les campanes dels pobles de pagès

perquè els molesten. O diuen que els purins fan pudor i critiquen al pagès quan fema el seu camp, o denuncien

algun que altre treballador de bosc perquè el xerrac mecànic els desperta al matí, etc... I tot això no direu

que no n'hi ha per riure, si no fos perquè la manera de ser d'aquestes persones és lamentable quan elles

tenen el seu propi convenciment del que defensen: treure tot allò que no els agrada.

Per això, els humans, una de les espècies més estranyes de la creació, ens riem els uns dels altres.

Agapit Alonso i Pont

Recordant Mossèn Pere
Mossèn Pere Soler, capellà que fou de la Vall de Llémena, ens ha deixat. Humil persona i bon capellà, fou

reconegut per tothom.

Ho confirma el solemne funeral a l'església de Sant Esteve, presidit pel Sr. Bisbe i molts capellans i diaques.

La gran participació de feligresos, amics i coneguts de la vall, donen fe de l'estima que Mn. Pere Soler tenia

en aquestes parròquies, on havia celebrat tantes vegades la missa dominical i altres celebracions litúrgiques.

Un cop acabada la cerimònia, els assistents, intentant trobar una explicació a l'esdeveniment, comentaven:

Era un bon home, una persona senzilla, un gran capellà… No ha mort un capellà, deien, ha mort un sant.

Sí, és cert. Però si ho pensem bé, recordarem que els sants no moren mai.

Mossèn Pere, el seu esperit, viurà amb Ell per sempre. Tots els que el coneixíem el recordarem mentre vivim

i serà recordat sempre per ser una persona de bé.

Perquè mossèn Pere és un sant, no morirà mai…

Així ens ho van ensenyar i així nosaltres ho recordem.

Joan Casadevall Puig
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informació ciutadana

PROBLEMÀTICA A CAUSA DE L'OCUPACIÓ IL·LEGAL DE CASES A
LLORÀ. NOTA INFORMATIVA

Darrerament s'han ocupat il·legalment diverses cases a Llorà, provocant malestar als veïns i sobretot

als propietaris un cop se n'han assabentat.

Des de l'Ajuntament se n'ha donat coneixement als Mossos d'Esquadra i s'han pres les mesures

(jurídiques) corresponents al nostre abast.

Recomanem als propietaris de cases o finques que no resideixin habitualment en el municipi, que

periòdicament les visitin i inspeccionin assegurant-se que no estiguin ocupades i que hi apliquin

els mecanismes que creguin oportuns per evitar que es puguin ocupar de forma il·legal.

VOLS ADOPTAR UN GOS O UN GAT?
T'INVITEM A FER-NOS UNA VISITA!!

www.protectorafigueres.com

Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres

c/ Pont de Molins,17

Figueres (Girona)

Telf. 972502361

Horari de visita: de Dilluns a Divendres de 10:00h a 13:30h i Dissabtes de 10:00h a 13:00h.

GRÀCIES

ASSAMBLEA NACIONAL CATALANA - ANC

Tothom ha sentit parlar de l'ANC. El nostre objectiu és aconseguir que Catalunya sigui un estat

independent. Si teniu ganes de treballar a l'ANC de la Vall i voleu informació podeu escriure a

l’adreça: santmartidellemenadecideix@gmail.com
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CASAL D'ESTIU A LLORÀ

CASAL D'ESTIU 2014 AL CAU DE LA VALL
VIATGE EN EL TEMPS AMB UN CIENTÍFIC SONAT

VINE A GAUDIR DE L'ESTIU FENT UN VIATGE EN EL TEMPS
A MANS D'UN CIENTÍFIC SONAT.

(Per nens i nenes a partir de P3 fins a 12 anys)

DIES: del dilluns 23 de juny fins el divendres 1 d'agost de 2014.
• Dimarts 24 dia de Sant Joan i divendres 25 de juliol festivitat de Sant Jaume no hi haurà casal.

HORARIS:
• Matí de 8h a 14h
• Matí + Menjador de 8h a 16h amb dinar a Can Font(*)
• Tarda de 15h a 18h
• Tot el dia de 8h a 18h amb dinar a Can Font (*)

(*) Servei menjador de 13:30h a 15:00h (El servei de menjador es farà al centre residencial Can Font. El
preu del menú és de 6,70 euros/ participant). Veure condicions en la fitxa d'inscripció del casal.

DESCOMPTES:
• 10% de descompte pel segon germà (sempre que estiguin empadronats al municipi amb una antiguitat de
2 mesos en el moment de la inscripció).
• 5% de descompte pels nens/es participants únics (no germans al casal) ( sempre que estiguin empadronats
al municipi amb una antiguitat de 2 mesos en el moment de la inscripció).
• No hi haurà descompte en el preu del menú del dinar. El descompte només s'aplicarà a les tarifes del
servei.
• Mínim 5 participants inscrits a cada franja.
• En cas que s'hagués de limitar el nombre d'inscrits es donarà preferència als nens/es empadronats al
municipi en el moment de la inscripció.

INSCRIPCIONS FINS EL 6 DE JUNY 2014 a l'Ajuntament o per mail.
CONSULTES I CONTACTE: Ajuntament 972.44.30.34 o ajuntament@smartillemena.cat



bdb • 19

AGENDA D'ACTIVITATS

A continuació us oferim un seguit d'activitats a les quals podeu
participar/col·laborar gratuïtament.

18 DE MAIG: CAMINADA DE COLERA A LLANÇÀ

Passejada per magnífics paisatges de la Costa Brava, poc coneguts. És una excursió

fàcil d'unes tres horetes i uns 7 quilòmetres en total. Cal portar el dinar que ens el

prendrem davant del mar en una pineda molt agradable. Qui vulgui es podrà banyar.

Hi anirem amb tren, ens trobarem a les 10 del matí al davant de l'estació del tren

de Girona, a sota del rellotge. Agafarem el tren que surt a les 10'23 fins a Colera.

Tornarem amb tren des de Llançà a la tarda. "La Llémena, espai natural". Coordina

l'excursió en Santi Gómez. Més informació: 655884713

15 DE JUNY: EXCURSIÓ AL CAP DE CREUS

Hi anirem amb cotxe. Sortirem a les nou del matí de l'aparcament del Carrefour. Cal

portar el dinar. Qui vulgui podrà banyar-se. Caminarem unes tres hores i mitja amb

alguna pujada. Però és una excursió fàcil. "La Llémena, espai natural". Coordina

l'excursió en Josep Maria Fabre. Més informació: 972449843.

5 de JULIOL: ENRONDALLÉMENA

L'Enrondallémena és una festa on es combina música i literatura. Enguany farem

la vuitena edició i la dedicarem a la Isabel-Clara Simó. Serà, com sempre, a l'ermita

de Santa Cecília de les Serres a les 9 del vespre. Es donarà cava i coca. Necessitem

col·laboradors per preparar la festa i per llegir el dia de l'Enrondallémena. Organitza:

Ajuntament de Sant Martí i "La Llémena, espai natural". Contacte: Josep Anguera,

telèfon 972449843

PORTA OBERTA. MEDITAR I COMPARTIR

Des de fa més d'una dècada a la vall hi ha un grup de persones que es troben

mensualment per compartir una estona de silenci-meditació i parlar d'algun tema

que els interessi. De vegades també fem una estona de tai-txi, txi-kung o una petita

marxa en silenci. Sempre que el temps ho permet, fem les trobades en plena natura.

El nom del grup és "Porta Oberta" perquè hi cap tothom i tothom pot venir i anar-

se'n quan vulgui. Al grup hi vénen persones molt diverses, cristians, budistes,

agnòstics, ateus, etc.

Si voleu més informació us la donarem. apfranquesa@gmail.com



aGENDA

eL TEMPS

•

•

•

•

10 de maig. Presentació de la revista número 13 de Les Garrotxes dedicada a les feines

de bosc. L'acte es realitzarà al Local Social 'Els Estudis' i el seu entorn.

18 de maig. V Festa Remença. Activitats, tallers, teatre al llarg del dia a l'església de Sant

Esteve de Llémena.

6 de juliol. Trobada de la gent de Les Serres. Cap al migdia dia, acte litúrgic a l'església

de Santa Cecília de Les Serres per qui hi vulgui assistir. L'arrossada popular, oberta a

tothom prèvia inscripció, serà al Local Social 'Els Estudis' de Sant Martí de Llémena. Per

la tarda convivència, música, ball i concursos.

29 de juny. Festival Emergent a la Plaça de Sant Martí de Llémena.

Dades meteorològiques
Primer trimestre del 2014

GENER
Temperatura màxima, dia 2 - 17´2º
Temperatura mínima, dia 22 - 1,5º
Pluja - 16 litres

FEBRER
Temperatura màxima, dia 15 - 22,7º
Temperatura mínima, dia 12 - 1,5º
Pluja - 15 litres

MARÇ
Temperatura màxima, dia 17 - 29,4º
Temperatura mínima, dia 12 - 1.2º
Pluja - 29 litres


