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SANT MARTÍ: 1r i 3r diumenge de mes a les 10:00h
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GRANOLLERS: 5è diumenge de mes a les 10:00h
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Catalunya, Sant Martí de Llémena!
Tots sabem que ens trobem ens uns moments transcendental com a país! Uns moments on el paper de les
administracions, però sobretot dels ajuntaments són fonamentals. Estem en un temps, on els municipis són clau.
És llavors quan ens hem de parar a pensar que els municipis són els seus habitants. Aquesta és la clau, les persones.
Tots i cadascun dels veïns del nostre municipi sou importants, no només pel país, sinó i per sobre de tot, pel poble.
I tant li fa si el municipi és gran o és petit, perquè ara és el moment de tots nosaltres, ara és el moment de la gent, ara és
el nostre moment!
Per aquest motiu us animo a sentir-vos orgullosos de poder viure un moment històric com el que ens trobem, però
hem de treballar perquè més enllà del context polític que s'està teixint a nivell de país, Sant Martí de Llémena sigui un
orgull per tots nosaltres.
Amb la nostra gent, amb la nostra cultura, amb les nostres festes, amb el nostre entorn natural, amb el nostre patrimoni
arquitectònic. Hem de treballar per tots i cadascú de nosaltres, perquè només així, peça a peça, podem crear un
projecte, un poble i un país..
Jaume Busquets
Alcalde

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

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

NORMES DE PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES
Banya de Boc agraeix les cartes i articles dels seus lectors. Aquests hauran d'anar signats amb nom i
cognoms, encara que si es desitja, es publicaran amb psudònim. L'únic responsable del seu contingut és
l'autor. Queda prohibida la reproducció total i parcial de la revista sense l'autorització de l'Ajuntament de
Sant Martí de Llémena o dels autors.
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ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Aprovació de les actes de la Junta de Govern celebrades
entre el 13 de juliol i el 28 de setembre de 2015, 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:
- Comunicació segons la qual la a partir de l'1 de juliol de
2015, la carretera GI-532 passa a ser gestionada per la
Diputació de Girona.
- L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Girona ens comunica l'atorgament d'una subvenció pel
servei comarcal de comptabilitat energètica.
- L'Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de
Girona ens comunica l'atorgament d'una subvenció per
a la promoció i el foment de l'esport.
- L'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona
ens comunica l'atorgament de la subvenció del Pla
Especial d'Inversions Sostenibles 2015.
- La Direcció General d'Administració Local ens
comunica l'atorgament d'un ajut extraordinari per
l'arranjament dels danys ocasionats per les pluges de
novembre de 2014.
- El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona ens
retorna l'expedient administratiu tramès en el recurs
590/2008, ja que s'ha dictat sentència favorable a
l'Ajuntament i aquesta ha esdevingut ferma. El recurs el
va interposar el Sr. E. Puig contra l'activitat del Centre
Residencial Can Font per considerar que no s'adaptava
a la normativa urbanística de la zona.
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:
- 11/2015 per a la consolidació coberta de l'habitatge i
construcció cobert agrícola al mas El Mitjà.
- 24/2015 per a la substitució de suports de fusta per
suports de formigó a la línia elèctrica paral·lela a la
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carretera GI-531 a la zona del Pla de Sant
Martí.
- 25/2015 per els treballs d'enrajolar el terra a
Can Bosch Vell de Granollers de Rocacorba.
- 26/2015 per els treballs de repassar la teulada,
arranjar humitats i enrajolar la cuina al Mas
Oliveras de Granollers de Rocacorba.
- 27/2015 per els treballs d'anivellar i pavimentar
entrada cobert de les granges de Ca l'Estrader
de Llorà.
- 28/2015 per a la construcció d'una piscina
ecològica al mas El Boix de Granollers de
Rocacorba
- 29/2015 per els treballs de reparació de la paret
del garatge de Font Sabeu de Llorà.
- 30/2015 per a la reforma de l'accés i entrada al
Restaurant Arnau 'Can Perot' de Granollers de
Rocacorba.
Pel que fa a la llicència 15/2014 atorgada en data 12
de gener de 2015 per a l'ampliació del Centre
Residencial Can Font de Llorà, en data 1 de juny
d'enguany el senyor E.P.R. va presentar denúncia
respecte les obres, en data 15 de juny d'enguany
presentà, de nou, escrit de queixa, i en data 14 de
juliol d'enguany presentà recurs de reposició contra
la llicència atorgada. Un cop tramitats denúncia,
queixa i recurs amb el corresponent informe jurídic i
inspecció d'obres per part dels serveis tècnics del
Consell Comarcal del Gironès, per acord de la Junta
de Govern de data 21 de setembre, es desestima el
recurs de reposició presentat.
Activitats
El Consistori es dóna per assabentat i aprova les
següents propostes de resolucions d'expedients de
comunicació prèvia d'activitats innòcues:
-Activitat apícola al mas El Mitjà de Sant Martí de
Llémena.
-Activitat de plantació tofonera a Can Gatsiu de
Llorà.

BANYADeBOC
Locals municipals
S'ha autoritzat l'ús de locals i/o material municipals en les
següents dates i per les següents activitats:
DATA

LOCAL

ACTIVITAT

16/08/2015
14/08/2015
30/09/2015
06/09/2015

Pavelló de Llorà

Festa aniversari

Pavelló de Llorà

Festa Major de Llorà

Els Estudis de St Martí

Celebració familiar

03/10/2015

Pavelló de Llorà

Celebració familiar

22/11/2015

Pavelló de Llorà

Aplec de Sta Cecília

Autoritzacions de pas de curses
S'ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses:
DATA
13/09/2015
2 i 3/10/2015
01/11/2015

TRAM

CURSA

GI-532-GI-531 Les SerresSt Esteve de Llémena

LXI trofeu
Festes del Tura

GI-532-GI-531
Bonmatí-Les Planes

12è Rally Costa Brava
Històric

GI-531 Les Planes-Girona
13:25 h -13:32 h

1a Marxa cicloturista
Gerunda Road

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els
següents:
- Sol·licitud a XALOC per a la prestació del servei d'integració de la recaptació amb la comptabilitat, acceptant
la generació dels fitxers de comptabilitat corresponents
als moviments de la recaptació municipal mensual.
- Encàrrec als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Gironès de la redacció d'una memòria valorada per a la
realització d'obres de canalització de les aigües
plujanes a l'entorn del Centre Social i Esportiu de Llorà.
- Atorgament d'ampliació de subvenció a la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Llémena segons les
seves sol·licituds i pels conceptes següents:
> Aportació extra per a llibres a l'AFA de l'Institut:
223,25 €
> Subvenció CEIP Agustí Gifre: 624,00 €
>Quota Adrinoc: 220,56 €

PLENS
El darrer plenari celebrat fou el de data 21 de
setembre, l'acta del qual resta pendent d'aprovar en
la propera sessió ordinària. L'ordre del dia presentat
fou el següent:
- Aprovació de les actes anteriors.
- Donar compte dels decrets dictats des de la
darrera sessió ordinària.
- Donar compte de l'informe de seguiment del
Pla d'ajust corresponent al segon trimestre
de 2015.
- Donar compte de l'Estat d'Execució del
pressupost corresponent al segon trimestre
de 2015.
- Donar compte de l'informe de morositat i
període mig de pagament corresponent al
segon trimestre de 2015.
- Aprovació del Compte General de l'exercici
2014.
- Aprovació inicial de la modificació de les
ordenances fiscals per a l'exercici 2016.
- Aprovació inicial del Pressupost i Plantilla de
personal per a l'exercici 2016.
- Aprovació inicial del Mapa de Capacitat
Acústica del municipi.
- Precs i preguntes.
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Benvolguts veïns i veïnes :
Des l'Ajuntament i en compliment del nostre compromís de
una major transparència i comunicació dels comptes que es
gestionen des l'equip de govern, seguidament us fem a
mans un breu resum del resultat de les conclusions de la
Comissió Especial de Comptes del passat exercici 2014,
que es va dur a terme el passat dia 30 de juliol, i on es varen
aprovar per unanimitat, es a dir el representant de l'oposició,
regidor Sr. Rudolf van der Haar, i el regidor del equip de
govern, Sr. Josep Soler, i l'interveció del secretari Sr. Isidre
Lluciá.
El resultat dels comptes va donar unes pèrdues de 1.915,11
€, abans d'amortitzacions.
En relació a l'endeutament a llarg termini, en començar
l'exercici era de 730.850,63 €. En aquest import hi ha el
préstec de 476.643,91 €., imposat per el govern de l'Estat, i
concertat en l'any 2012, corresponent el Pla de Pagament de
Proveïdors. En finalitzar l'exercici, el deute viu, (el pendent
d'amortitzar a llarg termini) és de 672.421,29 €.
En quant a la gestió de tresoreria, durant l'exercici 2014, la
correcta gestió ha permès atendre amb normalitat els
pagaments de l'ajuntament d'acord amb la situació
d'existències a Tresoreria amb les dades següents :
Existències inicials, 206.982,20 €, cobraments,
1.272.227,10 €, pagaments 1.308,428,86 €, i existències
finals, 170.780,44 €.
Per el que respecte a la liquidació del pressupost dels
ingressos, en positiu podem assenyalar el desviament del
Impost sobre construccions que ha implicat una recaptació
neta de 21.769,17 €, amb un excés de mes de un 170 % del
import pressupostat, el que en indica que estem davant de
una millora de la recuperació econòmica.
També, malauradament s'ha produït un excés de la
recaptació del recàrrec de constrenyiment en la recaptació
dels impostos i taxes, que probablement es deu a les
dificultats econòmiques que estan passant les famílies per
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COMISSIÓ
DE COMPTES
causa de la greu crisi econòmica que ens esta
afectant.
Finalment cal assenyalar que en la liquidació del
pressupost de les despeses, l'import dels
interessos per préstecs i altres operacions
financeres, ha estat de 28.910,72 €, contra l'import
del pressupost de 34.000,00 €, el que implica un
romanent de crèdit de 5.089,28 €.
Confiem que aquesta informació haguí estat del
vostre interès

I
PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ
CADASTRAL A SANT MARTÍ DE LLÉMENA
El nostre municipi serà inclòs en la propera resolució de la
Direcció General del Cadastre per a l'aplicació del
procediment de regularització cadastral previst pel gener
de 2016.
Les característiques d'aquest procediment són:
> No és una revisió cadastral general.
> Té per objectiu incorporar al Cadastre tots els béns
immobles omesos o que estiguin inscrits de forma
incorrecta o incompleta en el Cadastre per
incompliment de l'obligació de declarar, de manera
que la tributació d'aquests immobles sigui la que es
correspon amb la realitat.
> Poden ser objecte de regularització els supòsits
d'obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació,
piscines, canvis d'ús i declaracions extemporànies
que es presentin en aquest període.
> Els padrons cadastrals recolliran els immobles
regularitzats amb el seu valor corresponent per tal
que l'Ajuntament gestioni l'Impost sobre els Béns
Immobles (IBI) i en liquidi les quotes corresponents
als endarreriments per exercicis no prescrits.

3er CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Ja fa un parell d'anys en motiu del 50è aniversari del
Pessebre Vivent de Sant Martí de Llémena es va realitzar el
1er concurs de dibuix infantil per a nens i nenes de 6 a 12
anys la temàtica del qual era el Nadal. La guanyadora de la
primera edició va ser la Júnia Tanis Costa i la de l'any passat
va ser la Isabela Cabos Gonzalez.
Enguany volem repetir l'experiència amb aquesta tercera
edició i amb les següents normes de participació:
Els participants a qui va dirigit el concurs són els nens i nenes
de 6 a 12 anys del municipi de Sant Martí de Llémena.

INFORMACIÓ
MUNICIPAL
> La regularització cadastral no implica una
nova revisió de valors cadastrals: els
immobles regularitzats es valoren amb la
ponència vigent, i el procediment no afecta a
la resta d'immobles que tributen
correctament.
> El procediment de regularització serà
desenvolupat directament per la Direcció
General del Cadastre. No representa cap cost
per l'Ajuntament. Només implica un cost al
ciutadà al qui es presta el servei, en forma de
pagament a l'Estat de la taxa de
regularització cadastral, que és de 60 euros
per immoble regularitzat.
> Simultàniament a aquest procediment es
determinarà un nou valor cadastral per les
construccions indispensables pel
desenvolupament de les explotacions
agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic,
que entrarà en vigor l'1 de gener de 2017

Els dibuixos s'hauran de fer en mida A4 i temàtica
nadalenca utilitzant la tècnica que es vulgui.
Aquests s'hauran d'entregar a l'Ajuntament abans
del dia 18 de desembre amb noms i cognoms i edat
anotat a darrera del dibuix.
El dia 1 de gener al voltant de les 18:00h durant la
representació del Pessebre Vivent de Sant Martí, els
dibuixos estaran exposats al Local Social dels
Estudis i allà mateix s'escollirà el guanyador i es farà
l'entrega de premis.
Esperem la col·laboració de tots i totes!
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LECTURA DEL
MANIFEST

MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
contra la imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la votació del 9N
El PNDD reitera que el Dret a Decidir el futur polític i institucional de Catalunya es inherent a la nostra condició de Nació.
Tots els intents d'exercir aquest Dret han sigut possibles malgrat l'oposició del govern de l'Estat, que no ha
proposat mai cap alternativa.
Aquest govern de l'Estat ha judicialitzat tots aquest fets, defugint les seves responsabilitats polítiques en
aquest àmbit.
En aquest sentit, denunciem per inadequades les querelles adreçades al President de la Generalitat, Sr. Artur
Mas, a la Sra. Joana Ortega exvicepresidenta del Govern i a la Sra. Irene Rigau, consellera d'Ensenyament.
Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret
a Decidir denunciem aquesta judicialització i donem suport a la tasca política feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament per la ciutadania de Catalunya.
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ACTE DE SUPORT
DAVANT EL TSJC

Conjuntament amb 400 alcaldes catalans, Sant Martí de Llémena va
donar suport al president de Catalunya davant el TSJC.
L'alcalde de Sant Martí de Llémena, Jaume Busquets, ha estat present a l'acte de
suport al president Mas en la seva declaració i/o compareixença al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Juntament amb 400 alcaldes d'arreu de Catalunya que han volgut donar suport al
president Mas en la seva compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) com a imputat per fer possible la votació del 9N. Els càrrecs electes
s'han reunit davant el Parlament de Catalunya i han acompanyat el president a la seva
entrada als tribunals portant els símbols que identifiquen el poder municipal (vara,
venera, faixí…) de la mateixa manera que ho van fer el 4 d’octubre de 2014 quan van
lliurar-li les mocions dels plens municipals on li reclamaven la convocatòria de la consulta del 9N.

ESPAI RESERVAT PER AL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS DE LA LLÉMENA
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RESULTATS ELECCIONS
AL PARLAMENT DE
CATALUNYA

R

El diumenge 27 de setembre de 2015 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya 2015 que han
de configurar la legislatura 2015-2019 del Parlament de Catalunya.
A Sant Martí de Llémena, aquestes varen ser les dades i els resultats, els comparem amb els obtinguts a les
darreres eleccions al Parlament del 2012:

2015

2012

Total de votants

382

84,14%

84,14%

Abstenció

72

15,86%

15,86%

Vots nuls

4

1,05%

1,05%

Vots blancs

3

0,79%

0,79%

375

98,17%

98,17%

Vots a candidatures

2015

2012

CANDIDATURES

Vots

CANDIDATURES

Vots

JxSí

252

66,67%

CUP

59

15,61%

CatSíqueesPot

31

8,20%

C's

12

3,17%

C's

PSC

7

1,85%

PSC-PSOE

PP

6

1,59%

PP

Unió.cat

5

1,32%

Pirata.cat/XDT

2

0,53%

PIRATA.CAT

0

0%

PACMA

1

0,26%

PACMA

5

1,43%

GANEMOS

0

0%

RECORTES CERO-ELS VERDS

0

0%
187

53,58%

ERC-Cat Sí

67

19,20%

ICV-EUiA

19

5,44%

SI

6

1,72%

EB

3

0,86%

FARTS.cat

2

0,57%

UPyD

1

0,29%

U.C.E.

0

0%

PxC

0

0%

PRE-IR

0

0%

CUP-Alt.Esq.

CiU
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33

9,46%

7

2,01%

12

3,44%

5

1,43%

C
PROJECTE MARCATGE “CAMINS DEL LLÉMENA”
Amb la intenció de promocionar el “Turisme sostenible” i per
no deixar perdre antics camins, un grup de veïns de la Vall
vam creure oportú millorar el marcatge dels camis de la nostra Vall.
Primer de tot vam definir quins camins tenien més interès per
la pràctica del senderisme i, també vam identificar, (amb
l'ajuda de gent gran, bons coneixedors del terreny), antics
camins que calia conservar o identificar, ja que el pas dels
anys i la pèrdua d'activitats tradicionals han fet que es perdessin o, simplement que la natura fes la seva feina i tornés a
envair els passos abans t'han freqüentats.

CAMINS
LLÉMENA
cions, de moment s'han marcat amb pintura a terra
els destins més interessants (Sant Roc, Santa Lena,
Sant Martí, etc...)
Si es disposa de pressupost hi hauria una segona
fase on es posaria senyalització vertical amb rètols
que faria més fàcil l'orientació.
Aquest projecte està obert a totes les persones que
hi vulguin participar-hi, adreçant-vos a l'Ajuntament
us n'informaran. Només cal compromís i dedicar-hi
algunes hores principalment els dissabtes al matí.

Vam creure que, per la seva posició central a la Vall i pel seu
interès paisatgístic, calia marcar tota la zona de Sant Roc des
de Sant Martí i des de les Serres.
Hem marcat dues rutes que es poden fer de manera circular i
que són les següents:
Sant Roc des de Sant Martí de Llémena passant per la Barroca i tornant per Can Reixach de pagès; ruta de color groc,
amb punt de sortida des de la Plaça de Sant Martí.
Sant Roc des de les Serres passant per Can Pere Puig; ruta
de color blau, amb punt de sortida des de la carretera de Les
Serres.
En tots els casos hi veureu unes marques rectangulars de
color groc o blau. En els punts estratègics on hi ha bifurca-

PONT DE SANT MEDIR
Durant el passat mes de
setembre, la brigada
municipal ha portat a
terme les obres de
rehabilitació del Pont del
veïnat de Sant Medir de
Llorà.
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ACTIVITATS I
FESTES

FESTA MAJOR GRANOLLERS DE ROCACORBA
Un any més, la pluja no va impedir que els amics de Granollers
de Rocacorba organitzéssim la Festa Major en honor a Santa
Maria.
La festa va començar el 14 d'agost amb el tradicional sopar
de germanor sota la carpa, on a més, s'hi va instal·lar una
pantalla gegant perquè els seguidors del Fútbol poguessin
seguir el partit de la Supercopa d'Espanya. Després del sopar
la festa continuava al ritme de la música del Duet Harmonia
fins a altes hores de la nit.
A les 12 del migdia del dia 15, coincidint amb Santa Maria, es
va celebrar la Missa en honor a la Mare de Déu de Granollers
de Rocacorba. La part musical va estar acompanyada per la
Coral de Sant Gregori, i a la sortida es va poder fer el vermut
davant la plaça de l'església.
Pels més petits, els hi volem dir que no vam poder muntar els inflables per culpa de la pluja, i esperem que el pròxim any
puguin saltar-hi i ballar-hi al seu ritme.
Des de la Comissió de Festes volem donar les gràcies a tots els que vàreu venir a la Festa Major de Granollers, però
també donar les gràcies a tots els que d'una manera o altra ens ajudeu a tirar endavant aquesta festa.
Fins l'any vinent!!!!

FESTA MAJOR DE LLORÀ 2015
Un any més ha arribat la Festa Major, amb tot
un seguit d´actes per fer que la gent del poble
i dels voltants ,grans i petits, passin un cap de
setmana diferent amb alegria,entreteniments
i retrobaments amb veïns que durant el dia a
dia poc en veiem.
El divendres amb la festa Jove, dissabte festa
per a la mainada, al vespre sopar de germanor (volem felicitar als cuiners, que hi treballen molt per què tot vagi el millor possible!),
tot seguit ball fins a la matinada, i el diumenge
missa cantada i sardanes.
La Comissió la prepara amb tota la il·lusió del món i esperant que tothom estigui content.
Moltes gràcies a tots els col·laboradors, tant els que fan aportacions econòmiques o d'altre índole, com els que ajuden els
dies de la Festa.
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FESTA MAJOR DEL PLA DE SANT JOAN
Aquest passat dia 23 d’agost es va portar a terme la celebració de la missa a l’Ermita del Pla de Sant Joan.

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA
El passat 4 d' octubre vam celebrar la tercera fira de tardor a
Sant Martí de Llémena, “El que som i el que fem” on es va
reunir diferents empresaris, artesans i simpatitzants de la Vall.
Durant el matí, es va oferir un esmorzar popular, 320 aproximadament, on van estar presents el grup de Tot Clàssics de
cotxes i motos i els tractors de la Vall que vam poder veure
exposats a les escoles de Sant Martí. També vam gaudir amb
l'actuació dels gegants de la Salle de Cassà i d'una passejada per la Vall amb trenet.
A l'església vam poder veure la 33à Exposició de flors i un
concert de la Coral Pla de Girona.
Volem animar a aquelles persones o entitats que esteu a la
Vall perquè l'any que ve participeu en aquesta trobada per
conèixer i donar a conèixer la nostra Vall.

BTT CINGLES DE LA LLÉMENA
Enguany hem celebrat la vuitena BTT Cingles de la Llémena.
Un total de 439 participants entre ciclistes i runners van poder
gaudir d' un recorregut espectacular i en molts punts molt
tècnic de les muntanyes de la nostra Vall. Tot i que molts ja
són assidus a la cursa cada any rebem més visites de nous
participants animats per les bones crítiques que hem tingut
any rere any. L'organització estem molt orgullosos de que,
gràcies a l'esport, la gent pugui tenir una visió molt diferent de
la vall.
Tot i que el dia de la cursa estem al peu del canó des de la
matinada hem de ser conscients de la gran feina que s'ha de
fer abans, marcant camins, desbrossant, preparant la pàgina
web, etc i després netejant tot el recorregut.
I tot això és gràcies a la gent que hi ha al darrera i que desinteressadament col·labora amb la Cingles de la Llémena. Crec
que avui, a part de donar les gràcies als patrocinadors i als
corredors, el nostre agraïment és per totes les persones que
hem fet gran "la Cingles de la Llémena"
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EL PAS
DEL TEMPS

AMICS DE LES SERRES
Moguts per l'estima a l'entorn de Sta. Cecília, l'associació està atenta i en té cura d'anar mantenint el lloc periòdicament i
així, minimitzar i evitar fins a on es pugui, la degradació i el pas del temps.
El passat dia 19 de setembre, l'Associació d'Amics de Santa Cecília de Les Serres, varem fer l'assemblea anual de socis
prevista als Estatuts de l'Associació. El nostre local social es la Plaça de l'Església de Les Serres, “Al aire lliure”.
Tot recordant una mica el passat recent, fins fa uns quaranta anys, aquesta plaça no existia. El solar actual era ocupat per la
rectoria que alhora era el domicili del Sr. Rector que el Bisbat destinava al veïnat, ja a les hores deshabitat.

Per circumstàncies que hores d'ara no fan el cas, el casal s'enderrocà a mitjans de la dècada dels anys 70 del segle passat.
El resultat va esser el que avui podem contemplar i fruir, l'església de Santa Cecília i el cementiri coronant un puig que domina tota la contrada.
Aquest punt ha tingut sempre una atracció especial per la gent nascuda a Les Serres, qui alhora va ser el motor per que
l'any 2002 es constituís l'Associació i ubicar-la a la plaça que fou creada vint-i-tants anys abans.
El lloc ens atrau i sense voler l'anem fent nostre mirant de millorar-ne les condicions de confortabilitat, i cal dir que s'ha rebut molta col·laboració del municipi per aquesta finalitat.
Actualment, a banda de les trobades mensuals per assistir a missa, es fan l'Aplec de Les Serres al mes de novembre i
l'Enronda Llémena a principi d'estiu.
Amb les fotografies que acompanyen a aquesta nota, volem il·lustrar l'explicació feta de com era i com és avui.
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

P

Teresa Labourdette i Albert Parareda

MENYS TEORIA I MÉS PRÀCTICA.
JA TENIM PLACA SOLAR!
Havíem passat un cap de setmana a casa d'uns amics de
Calaf. Quan ens acomiadàvem vam veure que tenien plaques
solars per escalfar l'aigua.
“Van bé?" vam preguntar. "Vosaltres mateixos ho heu pogut
comprovar -ens van respondre-. Tota l'aigua calenta que hem
fet servir aquests dos dies per dutxar-nos i rentar els plats
l'han escalfada les plaques. La caldera la tenim parada, com a
mínim, des de primers de juny fins a finals de setembre". El
que més ens havia sorprès és que l'aigua sortia realment molt
calenta. En arribar a casa vam decidir que s'havia acabat de
fer teories, havíem de passar a la pràctica. Qui ens podia
informar i quant costava posar unes plaques? Vam buscar a
internet i era un embolic d'informació. Finalment ho vam
solucionar amb un lampista de la vall. Sabia molt bé de què
anava i ens va dir que la placa més ecològica i la més
econòmica era la que portava incorporat un dipòsit (que fa la

funció de termo). Si optàvem per un model sense
dipòsit a la teulada, hauríem d'instal·lar una petita
bomba que impulsés l'aigua des del dipòsit interior
fins les plaques i la bomba, lògicament, gastava
electricitat.La placa per a quatre persones amb el
dipòsit corresponent i els tubs aïllats ens va costar
mil quatre-cents euros. El cost de la instal·lació és a
part i depèn de cada casa. El lampista ens va
instal·lar també un regulador de temperatura per
evitar que ens escaldéssim. Aquest regulador
mecànic, que no consumeix cap mena d'energia, fa
que l'aigua no sobrepassi mai de 45/48 graus.Ha
estat la millor inversió que hem fet en molts anys. Des
del mes de maig tenim la caldera parada. Fa un gran
goig dutxar-se al matí amb aigua calenta pensant
que no hem gastat ni una gota de gasoil i que hem
contribuït a evitar l'escalfament del planeta. Per tant,
ja ho sabeu: passeu a la pràctica.
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
EL RAID AVENTURA X-PERIENCE VALL DE
LLÉMENA DINS DE LA COPA CATALANA DE
RAID D'ESPORTS DE MUNTANYA 2015
El passat dissabte 19 de setembre de 2015 es va celebrar la
cinquena edició del Raid d'Aventura de la Vall de Llémena,
dins de la competició Raid Aventura X-Perience i que
enguany puntuava per primer cop a la Copa Catalana de
Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC. Van participar 18
equips amb corredors de 4 nacionalitats diferents.

X-Perience Sport HG, es van endur la victòria per
davant de l'equip d'Adrià Vall i Ferran Ballesta
(Raidaventura.org) i de Xavi Rodríguez i Miquel
Clivillé (Raidaran-Trangoworld).
El Raid és un exemple més de les diverses competicions esportives que s'organitzen al llarg de l'any a
la Vall de Llémena i que contribueixen a difondre el
potencial esportiu que ofereix el nostre territori.

La prova es va iniciar a les 8 del matí a Sant Gregori, amb una
secció de BTT fins a Canet d'Adri creuant el riu Ter. Tot seguit,
una secció de trekking per la Serralada de Boratuna passant
per les Coves de Boratuna i l'església romànica de Sant Pere
de Llorà i el Pic Carrerica, una altra secció de BTT pujant a la
muntanya de Sant Grau i acabant amb una prova d'enduro
de BTT, una de paddle surf al Ter i, per acabar, una secció
d'orientació.
Els equips van haver de completar un recorregut total proper
als 60 quilòmetres abans de les 14.30 del mateix dissabte.
La jornada va ser competitiva, perquè hi van participar 4 dels
6 primers classificats a la general de la Copa Catalana.
Joan Planas i Enric Ballesta, integrants de l'equip Aventura

DATA

Ja fa més de vint anys que un grup de veïns, el mes de setembre, programem una sortida mensual, d'octubre a juny.
Aquestes excursions les realitzem per tal de visitar i conèixer
els entorns de la vall i de les comarques, per gaudir d'una caminada compartida i naturalment per estar en contacte i conèixer
noves persones, ja que les nostres sortides són obertes i sovint
vénen amics o coneguts d'algú de nosaltres.
Ens trobem cada tercer diumenge, a les 10h, a la plaça de Sant
Martí, o si cal, al pàrquing del centre comercial de Sant Ponç.
Per a més informació: Can Trías 972 443 077 //
Can Batllia 972 449 843
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ON ANEM

DURADA

18/10/2015

Camí de Ronda

Tot el dia

15/11/2015

A collir castanyes

Matí

20/12/2015

Bustins

Matí

17/01/2016

El Far per Sant Martí Sacalm

Matí

21/02/2016

Vulpellac

Matí

20/03/2016

Sant Salvador de Puigaldé

Matí

17/04/2016

Estany de Sils

Matí

22/05/2016

Cap de Creus

Tot el dia

19/06/2016

Santa Afra

Matí

2/07/2016

ENRONDALLEMENA

C
EL TEU COS ET PARLA
Realment escoltem al nostre cos?
Tots tenim uns hàbits que convertim en inconscients,
costumistes de la rutina a la qual ens veiem sotmesos.
Per a la majoria de nosaltres, i sense adonar-nos-en, aquest
ritme de vida trepidant es converteix en la nostra forma de vida.
Immersos en aquest dia a dia, sovint, la ment s'esgota, baixa el
nostre nivell energètic i fins i tot podem emmalaltir. Al final,
escoltem parlotejar a una ment cansada i esgotada que converteix en negatius tots els pensaments, i el nostre cos respon a tot
aquest estrès queixant-se també. Els conflictes emocionals fan
efecte en el nostre cos i modifiquem la nostra postura corporal,
la por causa estralls, és el parany de l'ansietat, la inseguretat i la
falta d'autoestima, i van deixant cicatrius que conscient o
inconscientment poden acabar convertint-se en lesions físiques
a més de la molt coneguda depressió.

CUIDA’T!
com físic, amb el coratge i convenciment que obtindrem l'èxit, des de la coherència interna entre el pensar i el fer, amb la determinació d'un nou estat mental
positiu, on la confiança ens acompanya, i on la perseverança i la disciplina són el nostre compromís. Així
fem possible que aquest canvi succeeixi amb èxit. Tal
com deia el poeta romà, Decimus lunius Juvenalis:
"Mens sana in corpore sano" Esperit equilibrat en un
cos equilibrat.
Tingues per segur que petites pautes poden
donar-te un gran resultat. Un petit pas significa un
gran canvi,observant-te, aconseguiràs re equilibrar les
tensions musculars per realitzar correctament les activitats diàries sense vicis posturals.

Caminem malament, encorbem la nostra esquena cap endavant, respirem de forma incorrecta, portem sobre les espatlles
els problemes diaris com si portéssim el pes del món. El nostre
cos i la postura corporal que tenim, ens ofereix un mapa ple
de senyals. Sabem llegir aquest mapa?
Hauríem d´ escoltar-lo de forma activa, en cas contrari, ell es
farà sentir de tota manera amb dolors i fins i tot lesions que
podríem haver evitat. La correcció de la nostra postura parteix
del reconeixement de la mateixa, i és aquí, on és indispensable
l'auto observació.
Identificar les emocions pròpies, aprendre a gestionar-les,
acceptar-nos i ser feliços. D'això es tracta. Tots volem millorar
en algun aspecte, sigui interior o exteriorment, tots volem canviar alguna cosa de la nostra vida, trobar-nos millor, no patir
dolor físic, estar més equilibrats i tenir tranquil·litat, en resum,
tots busquem la felicitat.
Aquest és el moment. El mateix segon en què ho decideixes
comença el teu canvi.
Les decisions d'avui són el resultat del demà. Serem el que
vulguem ser ja que som el que projectem amb el pensament,
perquè la ment crea, i aquesta creació que en fem és la nostra
realitat. Compte, doncs, amb el que pensem !
Per això, cal fer les modificacions oportunes tant a nivell mental
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CUIDA’T
Les teves primeres observacions
> Aconsello que el teu primer moviment per observar sigui
quan t'aixeques al despertar-te: seria convenient fer-ho de
costat, un cop assegut, les cames lleugerament separades,
genolls i peus mirant cap al front perfectament alineats,
ajudant-te dels braços, et donaràs compte que tot el teu cos
participa de l'acció d'aixecar sense que les cadenes musculars tinguin desequilibris. Aquesta acció és la mateixa
per aixecar-nos sempre que estiguem asseguts. El despertador i les presses no haurien d’ignorar el teu primer
pensament positiu del dia acompanyat d'una gran inspiració
ja que respirar és estar viu.
> Simplement estar dret implica re-col·locar tot el cos,
les cames haurien d'estar separades a l'alçada de les espatlles amb els genolls sense tensió,i els peus mirant cap endavant, si el ventre el tens massa bombat tindrem l'esquena
corbada i la pressió s'exerceix en la zona lumbar, per fer la
correcció oportuna, intenta re equilibrar la pelvis (amaga una
mica el ventre), la teva esquena hauria d'estar recta amb les
espatlles ben col·locades, així notaràs que els músculs dels
omòplats es relaxen, el cap sempre mirant al capdavant, el
mentó no ha de caure ni aixecar-se massa.
> Caminar amb l´ esquena recta i mirada al capdavant recolzant primer el taló i després la punta del peu que sempre
s'han de col·locar en paral·lel, igual que els genolls. Podries
comprovar si desgastes el calçat una banda més que un
altre, així sabràs si camines bé.
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Judith Pujals.
Llicenciada INEFC i col·legiada
COPLEFC (13252)
Physical Coach, especialista en
Reeducació Postural

R
El fajol (Fagopyrum esculentum) és una planta de la família de
les poligonàcies, també coneguda com a gra de fajol i blat
negre. No es tracta, des del punt botànic, d’un autèntic cereal
(no és una gramínia), però així se’l considera. Els fruits són
botànicament uns aquenis de color bru negrenc i fa una mel
de gust fort. Conté les proteïnes de més alt valor biològic del
regne vegetal, cosa que el fa popular entre alguns vegetarians.
Tradicionalment es feien servir de pinso per a animals, actualment, es destina a farines per fer galetes, crespells i pans
especials. Fa uns quants anys el fajol omplia els camps de la
comarca de la Garrotxa. Avui dia cada vegada menys, però
encara queden alguns pagesos que cultiven aquest llegum
que a la tardor ens ofereix un contrast de colors molt bonics.
El fajol no té gluten, és més ric en proteïna que la resta de
cereals, conté minerals i antioxidants com la Rutina i la Quercetina, molt interessants per a la nostra salut, i una quantitat
important de fibra que dóna lloc a un augment lent i progressiu
dels nivells de sucre en sang.
La Rutina que conté el fajol disminueix el risc de tenir un atac
de cor, ja que prevé la formació de coàguls, disminuint la
inflamació i reduint la pressió sanguínia i un millor perfil de
greixos en sang, incloent nivells més baixos de colesterol LDL
(el “dolent”) i més alts d’HDL (el “bo”). A més, la fibra (midó
resistent) que també conté, genera un tipus de substàncies
(àcids grassos de cadena curta com el butirat) que nodreixen
la paret de l’intestí i redueixen el risc de tenir càncer de còlon.

LA RECEPTA
El fajol
· 50 g de farina de fajol
· 25 g de mantega a temperatura ambient
· 1 ou
· 10 g d'impulsor (tipus Royal)
· ratlladura d'una llimona
Preparació:
En un bol, s'hi barregen les farines amb el sucre, l'ou,
l'impulsor, la ratlladura de llimona i la mantega a
temperatura ambient.
Amb les mans, es barreja bé fins aconseguir una
massa homogènia.
S'hi afegeixen les avellanes pelades i es barreja.
Es divideix la massa en dues porcions.
S'estira cada porció de manera que cadascuna faci
uns 3 cm d'ample per 1 cm de gruix.
Es col·loquen al damunt d'una safata de forn folrada
amb paper de forn i es couen dins el forn prèviament
escalfat a 175ºC durant 20 minuts.
Es retiren del forn i quan encara són ben calentes, es
tallen a talls d'un dit de gruix i es tornen al forn (a la
mateixa temperatura) i es deixen coure uns 8 minuts
més.

És ideal per combatre la fred, augmenta la líbido, elimina la
reedició del cos i és un gran energètic, raó per la qual no és
recomanable consumir-lo a la nit.
Les farinetes de fajol són unes postres típiques de la Garrotxa
que feien les àvies durant l’hivern, però avui us volem oferir
una recepta, no menys tradicional però si més llaminera:
Els Carquinyolis de fajol, adaptació de la versió que en Pep
Nogué proposa al llibre El fajol, història i cuina del tresor de la
Garrotxa.
Ingredients:
· 50 g d'avellanes torrades
· 100 g de sucre
· 100 g de farina de blat (fluixa)
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ESTIU
DE TEMPESTES

AIGUAT A LLORÀ
El passat 8 d´agost va caure una important tromba d´aigua
a Llorà (més de 60 litres en tres quarts d’hora) convertint
camins i escales en autèntics rierols!

Noves escales de Velers,
Carrer annexe de Velers
Era de cal Teixidor

TORNADO A SANT MARTÍ DE LlÉMENA
El passat dia 24 de juliol un petit tornado va deixat el nucli de St. Martí de Llémena amb una gran destrossa d'arbres.
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S’ACOSTA
NADAL

LA NIT DE NADAL
En aquesta bella nit
un lliri blanc ha ﬂorit,
més vistós que els estels
de tota la capa del cel.
El rossinyol, petit i astut,
reﬁla la seva sintonia
prop del portal on ha nascut
el Fill de la Verge Maria.
Resplendent com el sol,
ha nascut a la foscor
per donar-nos la seva llum
il·luminant tot el món.
És Jesús que ha nascut
en aquesta llarga nit,
a la fosca i sense llum
al fred bressol arrupit.
Que bell és aquest Infant
quan dorm a l'establia,
però més bell és quan somriu
en els braços de Maria.
A dos mil anys d'haver nascut
aquest Infant celestial,
commemorem el seu naixement
en el dia sant de Nadal.

Felicitats i bones festes a tothom.
BON NADAL!
Joan Casadevall Puig
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FESTA LÚDICA
ATUREM EL
CANVI CLIMÀTIC

AGENDA D'ACTIVITATS
14 DE NOVEMBRE DE 10.30 A 13.30 h
a l'aparcament de sobre la deixalleria:
Festa lúdica “Aturem el canvi climàtic”
DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE:
Aplec de Santa Cecília de les Serres
DIA 25 DE DESEMBRE A LES 12.00 h
a l'església de Granollers de Rocacorba:
Missa de Nadal i escenificació del naixement de Jesús
DIA 1 DE GENER DE 2016 A LES 18:30 h
a Sant Martí de Llémena:
Pessebre vivent
DIA 5 DE GENER DE 2016
a Llorà :
Cavalcada de Reis

EL TEMPS
JULIOL
Temperatura màxima: dia 5: 42,9 ºC
Temperatura mínima: dia 1: 15,1 ºC
Pluja: 79 litres
AGOST
Temperatura màxima: dia 7: 35,8ºC
Temperatura mínima: dia 16: 12,6 ºC
Pluja: 151 litres
SETEMBRE
Temperatura màxima: dies 13, 14 i 16: 32,2ºC
Temperatura mínima: dies 24 a 29: 28,7ºC
Pluja: 207 litres
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Des d'aquestes pàgines, tots els que
treballem perquè sigui possible cada tres mesos
tingueu a les vostres mans aquesta revista,
volem agraïr la bona acollida que li heu dispensat
i, molt especialment, les col·laboracions
que anem rebent.

