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EDITORIAL

d
1 any, des de les passades eleccions municipals.
1 any dóna per molt. I en el cas de Sant Martí de Llémena, dóna per moltes il·lusions i
projectes consolidats.

L'Ajuntament, i tots els membres que en formem part, transmetem il·lusió per donar
resposta als nostres ciutadans i fer créixer dia a dia el seu benestar.
Sant Martí de Llémena ha crescut en aquests anys. S'ha consolidat com a referent de la Vall del Llémena,
mantenint un pol positiu tot i la crisi. Cada any, i aquest no és una excepció, es creen noves iniciatives al nostre
municipi, que permeten consolidar l'estima al nostre entorn i la promoció econòmica.
Des de l'Ajuntament compartim aquest anhel per ser millors en el nostre territori, amb un tracte personalitzat i
adient en tots i cadascun dels projectes que són presentats. Estem satisfets, ja que durant aquest any hem
treballat junts per aconseguir que el nostre poble sigui millor.
Continuar treballant amb la línia de la millora urbana i de serveis, com poden ser la millora de diferents zones
verdes, el canvi de contenidors per millorar la imatge i fomentar el reciclatge o la millora del sanejament de
diferents veïnats, són temes prioritaris. També, som conscients que no podem oblidar la recuperació del nostre
patrimoni i per això continuem amb la restauració de l'església de Granollers de Rocacorba i l'ermita de St. Julià.
Però les il·lusions d'aquesta legislatura no són només d'obres i serveis sinó que les ganes de potenciar la cultura,
el turisme i la visualització internacional com a municipi ocupen un lloc destacat a la nostra agenda, i el projecte
“llegim a la Llémena, un bosc de llibres”, l'agermanament amb el municipi italià de Pietranico o la Festa Remença
en són clars exemples.
Estem satisfets d'haver intentat donar sempre resposta a totes les preguntes, perquè la nostra premissa ha estat,
és i serà dialogar i escoltar el poble per tal de poder construir una idea i un projecte amb la màxima gent implicada
i amb les màximes veus a favor.
1 any, moltes il·lusions i un projecte: Sant Martí de Llémena!

Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

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.

BDB|3

A

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el primer trimestre de 2016, que podeu consultar íntegrament en el web municipal.
A l'apartat de 'Despatx oficial' s'ha donat compte de tots els
escrits entrats al Registre General d'Entrades durant aquests
mesos. Hi podem destacar els següents:
· Recaptació:
- S'han registrat les notificacions de XALOC (organisme
autònom de la Diputació de Girona) de les resolucions
d'aprovació de liquidacions, baixes, exempcions i
prescripcions de rebuts, així com resolucions de recursos de reposició presentats pels contribuents.
- S'han registrat sol·licituds de bonificacions i de domiciliacions de deutes tributaris, i s'han presentat escriptures per a la liquidació de plusvàlues i actualització
cadastral.
· Generalitat de Catalunya:
· L'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) sol·licita informes respecte diferents obres: encreuament subterrani del torrent
de l'Estrader amb línia MT a 10 Kv; aprofitament d'aigües
subterrànies.
· El Dep. de Territori i Sostenibilitat ens trasllada informes de
diferents departaments respecte la modificació del Pla
Especial del Mas Peracaula, així com de la consolidació de
pallisses de Can Nerós. També tramet acta d'inspecció d'un
abocament a Les Serres i acord de la CTU de conformitat
amb la modificació de les Normes Subsidiàries de Sant Julià
del Llor i Bonmatí.
· La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia
informa respecte la distribució de crèdits dels Jutjats de Pau
i demanen el recull d'estadístiques d'activitats de l'exercici
2015.
· La Direcció General d'Administració Local ens fa saber que
s'ha publicat a Municat el mapa municipal aprovat amb la
delimitació del municipi.
· Diputació de Girona:
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· L'Àrea d'assistència i cooperació als municipis ens
comunica l'acord d'atorgament del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016.
· L'Àrea de Noves Tecnologies ens informa sobre la
renovació del programari de gestió del Padró
d'Habitants.
· Dipsalut ens informa sobre la senyalització dels
DEA fixos.
· L'Àrea de Territori ens comuniquen de la realització d'obres de manteniment de la carretera GI532 als mesos de juliol i setembre.
· L'Àrea de promoció econòmica comunica l'acord
d'aprovació de la moció de suport institucional a
la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un
grup de treball adscrit a presidència.
· Consell Comarcal del Gironès:
· Sol·liciten autorització per el pas de la ruta 4x4 de
Rupit a Banyoles, els dies 23 i 24 d'abril.
· Informa dels diferents serveis que ofereix i que ens
poden ser d'utilitat.
· Presenta pagaments a realitzar pel subministrament dels contenidors de càrrega lateral i nou
conveni signat amb els nous preus a la baixa.
· Acceptació de l'encàrrec de direcció tècnica i
coordinació de seguretat de l'obra d'arranjament
del rec d'escorrentia de darrere del pavelló de
Llorà.
· L'Àrea de Medi Ambient informa sobre la proposta de contractació agrupada per a la realització de
l'inventari de camins d'ús públic i de titularitat
municipal.
· Informa sobre la nova adjudicació del contracte de
subministrament elèctric.
· Altres:
· L'INE (Institut Nacional d'Estadística) comunica la
proposta de la Xifra Oficial de Població a 1 de gener de 2016, que és de 618 habitants.

BANYADeBOC
· Diferents particulars sol·liciten els locals i/o el material municipals per a la realització de diversos actes.

modalitat de Masoveria a Ca la Tieta de Peracaula.

· Els Mossos d'Esquadra fan arribar actes de vehicles abandonats.

- Declaració responsable d'establiment de turisme
rural en la modalitat de Masoveria a Mas Oliveres
de Peracaula.

· La Gerència del Cadastre demana informació sobre els sòls
urbanitzables sense ordenació detallada per tal que les finques passin a tributar com a rústiques.

- Declaració responsable d'establiment de turisme
rural en la modalitat de Masoveria a Mas El Galliner
de Peracaula.

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

- Comunicació prèvia de primera ocupació de les
pallisses de Can Nerós.

Llicències d'obres

- Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic a la
pallissa petita de Can Nerós.

S'han atorgat les següents llicències d'obres:
- 3/2016 per a la instal·lació d'una placa de catalogació BCIN
(Bé Cultural d'Interès Nacional) a Can Sala.
- 7/2016 per al condicionament parcial d'un cobert agrícola a
Can Tallada.
- 8/2016 per a la legalització d'un habitatge.
- 9/2016 per a la construcció d'unes escales d'accés a Can
Met de Llorà.
- 10/2016 per a la modificació d'una finestra i arranjaments
interiors a Can Puig de El Pla de Sant Joan.
- 13/2016 per ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al Veïnat
de la Fontanella de Llorà.
- 14/2016 per a la pavimentació i reforma del bany a una finca
del Veïnat dels Termes de Llorà.
- 15/2016 per a la reforma del bany d'una finca del Veïnat de
l'Església de Llorà.
- 16/2016 per arranjament a la caseta del gos en una finca del
Veïnat de Velers de Llorà.
- 17/2016 per al revestiment d'un dipòsit d'aigua a La Coromina.
- 18/2016 per a la construcció d'una piscina a Can Parés de
Sant Martí de Llémena.
- 19/2016 per arranjaments diversos en parets, façana i terra
de Cal Truc de Llorà.
- 20/2016 per a la construcció d'un pou per a usos agrícoles a
Can Parés de Sant Martí de Llémena.
- 21/2016 per a l'ampliació del paviment de la terrassa i
construcció d'una pèrgola a Cal Músich Nou de El Pla de
Sant Joan.
Llicències / comunicacions d'activitats
Ens hem assabentat de les següents comunicacions:
- Modificació no substancial de l'activitat de centre residencial
per a persones amb discapacitat de Can Font de Llorà.
- Comunicació prèvia de l'activitat de Food Truck-Bar
ambulant a Can Sidera de Les Serres. També s'autoritza
l'estacionament de la caravana i taules desmuntables.
- Declaració responsable d'establiment de turisme rural en la
modalitat de Masia a Peracaula.
- Declaració responsable d'establiment de turisme rural en la

- Comunicació prèvia de primera ocupació de la
Pallissa del Castell de Granollers de Rocacorba.
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

07/05/2016

Taules i cadires

Acte privat

03 a 06/06/2016

Taules i cadires

Acte privat

11/06/2016

Pavelló de Llorà

Festa Aniversari

17 a 20/06/2016

Taules i cadires

Acte privat

19 a 20/06/2016

Pavelló de Llorà

Festa Aniversari

17 i 18/07/2016

Pista del Pavelló

Passar-hi la nit

Autoritzacions de pas de curses
S'ha autoritzat el pas pel municipi a les següents
curses:
DATA
23-24/05/2016

TRAM
Pistes forestals creuant
GI-5315

CURSA
Ruta 4x4
Rupit-Banyoles

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem
destacar els següents:
- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la
subvenció respecte a les compensacions
econòmiques per abonar retribucions a
càrrecs electes 2016.
- Adjudicació del contracte menor per a
l'execució de l'obra d'Arranjament del rec
d'escorrentia del sector del pavelló de Llorà a
l'empresa Transports Reixach, S.A.
- Aprovació projecte de millora i senyalització del
camí ral 'Guaita la Llémena' 2016 per ser
presentada al FEDER i, delegació de la gestió a
la Mancomunitat de municipis de la Vall de
Llémena.
- Acord de sol·licitud de subvenció a la Diputació
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de Girona, juntament amb els ajuntaments de Sant
Gregori i Canet d'Adri per a l'adquisició de maquinària
per fer front a les glaçades i nevades.
- Encàrrec al Consell Comarcal del Gironès del servei per
a la contractació, coordinació i elaboració de l'inventari
de camins d'ús públic i de titularitat municipal.
- Aprovació de la certificació d'obra i de l'acta de recepció
de l'obra executada del 'Sanejament del Veïnat de Sant
Medir de Llorà '.
- Autorització ús espai públic per a la representació d'una
obra de teatre per part d'unes colònies del centre Jordi
Turull, pel dia 7 de juliol davant el Centre Social i Esportiu de Llorà.

PLENS
El darrer plenari celebrat fou el de data 21 de juny, 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

O

corresponent al primer trimestre de 2016.
- Donar compte de l'Estat d'Execució del pressupost corresponent al primer trimestre de
2016.
- Donar compte de l'informe de morositat i període mig de pagament corresponent al primer
trimestre de 2016.
- Donar compte de l'aprovació de la Liquidació
del Pressupost 2015.
- Donar compte de l'encàrrec de servei per a la
redacció de l'Inventari de camins municipals al
Consell Comarcal del Gironès.
- Aprovació provisional de la modificació del Text
Refós del Pla Especial de Peracaula.
- Nomenament de nou tresorer.
- Inici dels tràmits per a l'agermanament amb el
municipi italià de Pietranico.
- Moció reclamant els deutes pendents a la
Generalitat de Catalunya.
- Precs i preguntes.

OBRES I
MILLORES

MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS
El passat mes de juny, seguint amb la millora de camins municipals s'ha reforçat el ferm del camí de Can Camps.

ZONA VERDA DE LA URBANITZACIÓ VALL DEL LLÉMENA
Seguint amb la millora de les diferents zones verdes del municipi s'ha arranjat la zona verda de la Vall del Llémena.
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I
EL PORC SENGLAR
EN L'ENTORN URBÀ
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
UNA TRAMPA MORTAL
La nostra vall té unes bones condicions per a la vida de la
fauna salvatge. Afavoreix que diferents espècies puguin viure,
les seves característiques orogràfiques, plenes de racons,
d'indrets humits i frescos i d'altres de més secs, la presència
d'un curs d'aigua, la gran espessor de la vegetació que es
desenvolupa, el fet de tenir una densitat de població baixa i
amb una pressió moderada sobre el territori...
Tot i això però, moltes bèsties troben una trampa mortal, la
carretera.
Aquesta via tan necessària i útil pels nostres desplaçaments,
que compartim des de bicicletes i motos fins a camions i
tractors, són una barrera que els animals han de superar per
moure's d'un ambient a un altre o bé un reclam. Ells també
formen part del territori.
A vegades ens podem trobar que alguna guineu, un esquirol o
una fagina travessin en el moment que nosaltres passem i no
podem evitar l'atropellament. Però hi ha altres animals molt
més lents i indefensos com són els eriçons o bé els gripaus i

les granotes que sovint deixen la seva vida a la carretera. Concretament els gripaus després de ploure, si
no fa massa fred, ocupen la carretera a desenes i en
alguna ocasió hem pogut comptar-ne més de 30 de
morts. També quan ja fa calor algunes serps trien
l'asfalt per prendre el sol i escalfar el seu cos.
Si tenim en compte la recessió de la població
d'amfibis i rèptils per diverses raons i hi afegim la
mortalitat de gripaus, granotes, salamandres i serps
a la carretera i als camins, l'impacte és important.
Recordem que tot i la mala fama d'aquests animals,
és fauna que s'alimenta de llimacs, larves d'insectes,
insectes adults, ratolins, i això, ens beneficia a tots.
Seria bo per tots tenir-ho present. Ja tenim una raó
més per conduir amb precaució.
Un altre tema és els accidents que ens poden
provocar els senglars si topem amb ells. Aquí els que
podem sortir perdent som nosaltres.

Algunes de les espècies que, malauradament,
troben en la carretera una trampa mortal.
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RES ESPECIAL, EL DE SEMPRE, O NO?

"el de sempre" perquè sembla que mai s'acabin.

Si em preguntessin què ha passat en els últims dos plens de
l'ajuntament o quins temes interessants s'han tractat?,
possiblement la meva resposta seria: "Res especial, el de
sempre". I que vol dir “el de sempre”? Doncs pensant en els
temes que darrerament s'han presentat en els plens per
exemple d'informes financers i els decrets alcaldia o els
projectes que aparentment mai acaben i tornen cada vegada
en l'agenda dels plens. Els informes financers que ha de
presentar l'ajuntament cada trimestre són una exigència del
ministeri d'Hisenda. L'estat Espanyol vol garantir (i per això
controlar) que els ajuntaments no gasten més diners per
sobre de les seves possibilitats i especialment aquells
ajuntaments amb un deute important, tal com és el cas de
Sant Martí de Llémena. Els decrets d'alcaldia són decisions
preses per l'alcalde i es presenten al ple perquè els regidors
tinguin coneixement d'ells. Aquests corresponen generalment a gestions administratives i rutinàries de l'ajuntament.
Els últims decrets d'alcaldia més destacats tenen a veure
amb les dues infraccions urbanístiques i l'abandonament de
dos vehicles a la carretera. En resum, "res especial, el de
sempre".

En els últims plens, han sorgit dos assumptes nous i
interessants, trencant la monotonia de "res
especial, el de sempre". El primer, i que ens alegra,
és que finalment s'ha aprovat un codi d'ètica per als
regidors. No sabem si ha estat per la nostra
insistència (l'any passat vam presentar una
proposta del codi d'ètica) o per altres motius, però el
fet és que tot els regidors s'han compromès en
l'exercici de les seves funcions respectant la
transparència, tenint una conducta exemplar i
honrada, entre altres coses. Ens hauria agradat que
s'inclogués un apartat sobre com actuar davant una
conducta èticament reprovable, però la nostra
proposta no va prosperar. No sempre es pot
aconseguir tot el que un vol i el que tenim ara és un
pas endavant important.

Els exemples de projectes tractats en el ple de forma
recurrent són el pavelló de Llorà i la urbanització Vall de
Llémena. Quan es va construir el pavelló no es va tenir en
compte que a l'entorn del pavelló municipal existeix una riera
que recull les aigües pluvials del torrent de l'Estrader. Com a
conseqüència d'això en els períodes de pluges fortes les
aigües s'escampen pels terrenys adjacents i inunden el
pavelló de Llorà. Per tal de donar solució a aquest problema
s'iniciaran les obres d'arranjament del rec d'escorrentia.
Crida l'atenció que no es contemplés la possibilitat d'aquest
problema durant la seva edificació.
Una altra qüestió que ja porta anys i anys debatent-se és el
pla urbanístic de la Vall de Llémena. Entre judicis, dictàmens
judicials declarant nul·litat de projectes, informes, ajustaments d'informes i més paperassa, finalment es veu el final
del túnel amb l'aprovació de la convalidació del projecte de
reparcel·lació del pla parcial urbanístic Vall de Llémena. Fa
mal pensar en la despesa que han portat els informes, les
hores dedicades de professionals per part de diferents
institucions per tal de rectificar un projecte d'urbanització
que es va iniciar malament des d'un principi. D'aquests dos
projectes no se'n pot dir "res especial" perquè són projectes
importants per al municipi i en el cas de la urbanització de
Vall de Llémena, afecta a molta gent. Però sí es pot dir d'ells

L'altra iniciativa que ens agrada i per a la qual oferim
tota la nostra col·laboració és la proposta d'agermanament amb el municipi de Pietranico, municipi
italià a la província de Pescara de la regió d'Abruzzo
de la Itàlia central. La idea d'aquest projecte, un cop
aprovat i amb finançament de la comunitat europea,
és dur a terme intercanvis d'activitats culturals,
esportives i econòmic-socials amb aquest poble
amb característiques molt similars a Sant Martí de
Llémena.
Per sort hi ha espai per proposar i discutir nous
projectes i iniciatives, al marge dels temes "res
especial, el de sempre". Com a ILL volem fer-ho. Per
això, convidem a cada un de vosaltres a que feu
arribar les vostres idees i propostes per al bé del
nostre municipi.
Cordialment

Rudolf van der Haar
Regidor Independents de la Llémena
Tel: 651 892 875
Correu electrònic: independentsll@gmail.com
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TROBADA DE LA GENT DE LES SERRES
Amb l'arribada del bon temps també ens arriba la Trobada de
la Gent de Les Serres. Aquest any desgraciadament han
traspassat un bon nombre de socis, és llei de vida, uns
marxen i d'altres s'incorporen i nosaltres seguim endavant.
A l'acte religiós celebrat a la Parròquia de Les Serres, es van
aplegar un seguit de persones que tenen els seus origen en
aquesta contrada. El temple era força ple i feia goig de veure.
La missa la presidí mossèn Enric.
Per l'hora de dinar i la festa que segueix, ens aplegàrem un
centenar de persones disposades a passar una estona agradable als “Estudis de Sant Martí” cedits per l'ocasió per
l'Ajuntament, tot aprofitant que enguany la temperatura era
de “luxe”.
Amb el tema de l'àpat som de lo més tradicional, com sempre
una bona arrossada acompanyada de carn a la brasa i unes
bones postres. Sobretaula de converses i records, per continuar oferint un reconeixement a les persones de més edat
amb orígens a Les Serres i pressents a l'acte, consistent en
l'entrega d'un obsequi patrocinat com sempre per la família
Batlle.
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES
Passada la part més formal de la trobada, aquets
any comencem el ball amb la particularitat d'iniciarlo amb una sardana, que fou molt celebrada per
tothom. A l'hora baixa, arriben els adéus i comiats
esperant poder-nos retrobar de nou l'any que
vinent.

E

10 ANYS
D'ENRONDALLÉMENA

Un grup de veïns de la Vall de la Llémena es van trobar, a les
darreries de 2006, per comentar una observació de l'Albert
Parareda i la Teresa Labourdette. Aquests dos explicaren
una tradició irlandesa. Aquesta consistia en, quan arriba el
solstici d'estiu, els vilatans de molts pobles s'apleguen per la
nit en un turonet pròxim, s'expliquen històries i rondalles, en
un bon ambient de camaraderia acompanyats per el seu
inseparable whisky.
Li donaren voltes. Els hi agradà la idea i van decidir adaptarla aquí. Canviaren les rondalles per textos d'autors catalans
però el fet marcà el nom: Enrondallémena. Aquest contenia
dos conceptes, el local –la Llémena-, i el mòbil –rondar pels 4
pobles de la vall-.
Aquesta idea nasqué sense
data de caducitat ni voluntat
de continuïtat forçosa. Allò
tant d'aquí de “ja es veurà” i
“ves a saber”. El resultat està
clar. Ja hem celebrat 10
edicions. L'única deixa irlandesa consisteix en les diferents anècdotes que s'expliquen i la transmutació del
whisky per cava, acompanyat
de coca per a fer coixí.
Ja és una llista llarga d'autors (gairebé tots homes), la majoria
traspassats: el Rector de Vallfogona (Vicenç Garcia), Pere
Quart (Joan Oliver), Francesc Eiximenis, Anselm Turmeda,
Pere Calders, Joan Maragall, Quim Monzó, Salvador Espriu,
Isabel-Clara Simó, Fages de Climent, Tísner (Avel·lí Artís),
Joan de Sagarra, Jesús Moncada, Joan Vinyoli i Servià.
Altra component important ha estat la música. Es va pensar
(encertadament) que fora bo anar intercalant entre text i text
una mica de música. Tradicional, celta o Jazz. Hem estat
molt ben acompanyats per La Gumbo Jazz Band,
l'Orquestra Fireluche, Els Groullers, el Grup Sonas, el Duet
Coucou 101, la Royal Street singers, l'Orquestrina de Jazz de
la Llémena, Smoumolnö i el Vernau Jazz Quartet.

Finalment volem destacar la magnífica col·laboració
del dissenyador gràfic Peter K. Toepfer. Gràcies a ell,
quan a finals de juny apareixen els cartells
anunciadors, el seu color blau es reconegut per
força gent que s'hi acosta no per a saber què és sinó
per a llegir la programació. En definitiva, hem creat
una marca.
Els més coneguts de la colla són els que pugen a
l'escenari. Però com sempre passa hi ha un munt de
persones que ajuden i faciliten la seva tasca lluïda.
És el grup format per l'electricista, la brigada de
l'ajuntament de S. Martí de Llémena, els del Forn del
vidre i els amics de S. Cecília entre altres.
No aconseguim, però, que la gent jove s'hi interessi.
És un repte pels anys següents. Hi ha algunes
persones que ho han deixat i altres que s'hi han
afegit, sempre en el marc de La Llémena, espai
natural. Cada any es fa una crida a la incorporació
de gent nova, de noves idees, de temes nous.
Per acabar aquesta crònica, volem dir que el
pressupost de despeses s'ha anat reduint a mesura
que els ingressos també ho feien. Hem comptat
permanentment amb l'ajuda d'Independents de la
Llémena, de la Mancomunitat de la vall de la
Llémena i, darrerament, de l'Ateneu del mateix nom.
El públic assistent, d'entre 140 i 290 persones,
també col·laboren
voluntàriament.
Volem destacar el
bon ambient que es
respira, abans, durant
la pausa i en acabar.
Aquest fet és el que
ens motiva a continuar organitzant
l'Enrondallémena.
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Joan Casadevall Puig

LA GRAN TEMPESTA
Comença el dia amb el cel serè i blau, que fa pensar en un dia
clar i radiant.
És cap a la mitja tarda quan el cel es transforma amb grans
nuvolades cobrint la solana i enfosquint l'ambient de la mitja
tarda, quedant tan fosc com si es fes de nit.
Tot seguit comença a llampegar, tronar i ploure
desmesuradament. La forta pluja augmenta per moments i la
gent s'espanta. Plou i trona amb tanta intensitat i tanta
negror que fa feredat!
L'aigua corre amb força pels recs, viaranys i rierols, inundant
i destrossant les hortes, destruint amb violència els camps
de cereals.
Les rieres i torrents van plens d'aigua desfrenada que baixa
bramant com una manada de cavalls desfermats, arrencant
arbres i destrossant camins, carreteres i tot el que troba al
seu pas. Quan s'uneixi amb un altre riu més gran, la conduirà
directament al mar, on trobarà descans a les immenses
aigües blaves i quedarà agermanada amb el vaivé de les
onades imparables de l'aigua, mogudes per la força del vent.
Mentrestant, a la contrada ja s'ha acabat el fenomen
meteorològic, s'han format clarianes en el cel i brilla el sol.
Mitja hora ha estat suficient per portar la ruïna allà on ha tocat
la tempesta, que ha deixat uns desperfectes difícils de
reparar i d'oblidar.
Desitjo que una tempesta imaginària com aquesta no passi
mai realment.
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
FINALITZA EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ I
PERSONES ACOLLIDES A LA RMI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
UDG PER AL DESENVOLUPAMENT DE
PRÀCTIQUES

Aquest mes de juny la Mancomunitat de la Vall de Llémena ha
finalitzat els programes de Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest programa que ha tingut una durada
de 6 mesos, ha permès inserir laboralment a dues persones que
es trobaven en situació d'atur, i que han desenvolupat tasques
de suport de brigada municipal als Ajuntament de Canet d'Adri,
Sant Martí de Llémena i Sant Gregori. Paral·lelament al programa de treball, les persones participants han realitzat cursos
de formació en noves competències professionals per afavorir la
seva inserció en el mercat de treball.

La Mancomunitat de la Vall de Llémena i la UdG han
signat dos convenis de col·laboració per acollir dues
estudiants de pràctiques a la Mancomunitat. Una de
les estudiants, Fernanda Navas, prové de la Facultat
de Turisme i ha estat desenvolupant un projecte de
boscos terapèutics per a la vall. L'altra estudiant començarà el mes de juliol fins a finalitzat l'estiu i prové
de la facultat d'història de l'art, amb l'objectiu de
realitzar un treball de posada en valor de la divulgació
del patrimoni monumental de la vall.

Els viatgers que vagin i/o vinguin de les poblacions de Granollers
de Rocacorba i Sant Aniol de Finestres tenen el dret a servei de
transport a la demanda en tots els horaris coincidents amb els de la
línia regular.

Per concretar l’hora de recollida, caldrà que es posin en
contacte amb l’empresa al Tel. 972 24 50 12 o bé a
info@hispanohilarienca.com amb un mínim de 24 hores
d’antelació a l’horari del servei requerit.
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El passat diumenge 29 de maig Sant Martí de Llémena va
acollir la celebració de la 7a Festa Remença de la Vall de
Llémena. L'esdeveniment va tenir lloc al mas de Can Nerós,
una magnifica construcció del segle XI, actualment reformada
i de titularitat privada, i que s'emmarca enmig dels cingles de
la Barroca, Rocafesa i l'església de Sant Martí de Llémena.
Els primers actes de la festa remença es van iniciar el dijous
26, amb la celebració de la conferència “La cura de la salut a
l'època dels remences”, a càrrec de l'historiador Carles
Aulesa i organitzat per l'Ateneu de la Vall de Llémena. El
programa va continuar divendres amb l'organització de la
segona caminada nocturna “nit de remences”, amb més de
150 persones que van recórrer el camí ral des de Llorà fins a
Sant Martí de Llémena portant la forca remença i
acompanyats del centre eqüestre l'Escut
Ja el diumenge, a l'entorn natural del mas, s'hi van emplaçar
la majoria d'activitats de la festa. Així vam comptar amb el
mercat d'artesans, ja celebrat en l'anterior edició, i l'escola de
remences, un espai infantil dinamitzat per l'Espai Jove Cal
Bolet, l'AFA de l'Institut Vall de Llémena i l'AMPA de l'escola
Agustí Gifre, on els més petits van assolir el seu títol de
pagesos remences un cop superades diverses proves i
activitats rurals.
La festa va començar el diumenge amb la 3a trobada de Sant
Antoni, promoguda pel centre eqüestre l'Escut. Tot seguit, el
Conseller de Cultura, Sr. Santi Vila, va inaugurar l'escultura
de la forca remença a la Pl. de Sant Martí de Llémena, obra de
l'artista Alexis Ayala. La inauguració va comptar amb els
Alcaldes de la Vall de Llémena, la Coral de Sant Gregori i la
cia. Festinamus.
Els ramaders de la Vall de Llémena van tornar a ser-hi
presents, amb la 3a mostra ramadera de la Vall, un espai per
descobrir les varietats de races que tenim al nostre territori
així com les granges existents. Aquest espai va ser un dels
principals atractius per als més petits, que també van poder
gaudir de passejades amb ponis i van participar en diversos
tallers infantils.
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7a FESTA
REMENÇA

Al matí els Sardanistes de la Vall de Llémena van oferir una
exhibició de danses tradicionals, i tot seguit es va
representar la primera sessió de l'obra de teatre “Filmant el
passat”, dirigida per Marta Parramón i protagonitzada per
més de 35 actors i actrius amateurs de la Vall, juntament amb
la Coral de Sant Gregori. La representació teatral va ser un
dels principals actes de la festa, emmarcada en la singular
façana principal de Can Nerós. El matí va concloure amb els
tastets de la Vall de Llémena, on les persones assistents van
poder degustar diferents plats gastronòmics que van
preparar els restaurants i productors de la Vall de Llémena.
El bon temps va acompanyar fins a la tarda, just a l'inici dels
actes de la segona part de la programació, quan la pluja va
irrompre plenament a la festa. El públic assistent va poder
gaudir d'algunes de les danses tradicionals preparades pels
alumnes de l'Escola Agustí Gifre i per la professora de ball
Maria Teresa Micaló, però degut al mal temps, la segona
representació de l'obra de teatre remença i la celebració dels
jocs remences de la Vall es van haver de cancel·lar.
Un any més la Mancomunitat de la Vall de Llémena vol agrair
a totes les entitats i persones participants a la festa remença
la seva col·laboració i participació, així com també agrair
públicament a la propietària de Can Nerós, que hagi cedit
casa seva per a la celebració de la festa remença.
L'any vinent us esperem en una nova edició al municipi de
Sant Gregori, on descobrirem un nou racó de la nostra vall i
on tornarem a fer memòria dels remences passats.

Agraïments:
Propietaris de Can Nerós, Ateneu de la Vall de Llémena, Associació de
Sardanistes del Llémena i dansaires de la vall, nens i nenes de 3r i 6è
de l'Escola Agustí Gifre, Maria Teresa Micaló com a professora de ball,
cosidores del casal Sant Grau de la gent gran, Cia. de música
medieval Festinamus, Associació de Dones de la Vall, Coral Sant
Gregori, Centre eqüestre l'Escut, els Llampecs del Llémena, Espai
Jove Cal Bolet, Pessebre de Granollers de Rocacorba, Comissió de
festes de Sant Martí de Llémena, Llorà, i Amics de les Serres, actors i
actrius de l'obra “Filmant el Passat” i la seva directora Marta
Parramón, Quim Perruquer, Carme Mora, Imma Noguer, Carme
González, Olga Puig, Andreu Espígul Corominas , Rosa Girgas i Baldiri
Serrallonga Noel, Marta Carreras (gravat de la forca remença), Pere
Trias (vídeo), Aniol Duc i Àngel Vidal (so), Miquel Bohigas i Rafael Nieto
(suport teatral), brigades dels Ajuntaments de la Vall, Aigua de Sant
Aniol, restaurants de la Vall de Llémena, mostra ramadera a càrrec de
Agrocos, Andreu Espígul, Joaquim Pujolràs, Centre eqüestre l'Escut,
Joaquim Bosacoma, Can Pere Puig SC. Tallers artesanals a càrrec de
Provi Casals, l'AMPA Escola Agustí Gifre, AFA Institut, Aurora
Morales, Núria Pòrtulas, Nens i nenes de 6è de l'Escola Agustí Gifre,
Jugadors dels jocs remences, Embotits Valent, Aigua Sant Aniol,
Serunion, Pernils Llémena, Embotits Pagès.
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ACTIVITATS

3a FIRA DE LA VALL DE LLÉMENA, EL QUE SOM I EL QUE FEM
Aquests dos darrers anys, s'ha realitzat una fira el Diumenge de la festa Major de Sant Martí de Llémena. La fira va
sorgir per poder oferir un dia d'activitat, de passeig, d'oci i d'entreteniment als visitants que s'hi van acostar.
El primer any, la fira no només constava de parades, sinó que també es va organitzar una exposició de cotxes, motos i
tractors antics, exposició de flors, agilitat amb el tractor, passeig amb ponis, un recorregut amb tren turístic, exhibició
de motos de trial, exhibició de cotxes teledirigits, art sobre fusta amb xerrac...
Des de l'any passat, a part de realitzar les activitats anteriors, es planteja la fira i les seves parades amb TOTES les
persones i empreses de la Vall de Llémena que realitzin alguna activitat econòmica. L'objectiu és que, sobretot, tots els
habitants de la Vall coneguin els comerciants i empreses que estan en l'entorn més proper (la nostra Vall) i s'adonin del
què s'hi realitza. D'aquesta manera, podran optar a utilitzar-los, en comptes d'haver de buscar a fora la vall.
L'interessat té l'opció de muntar una parada, la qual és gratuïta, per exposar el seu producte, explicar el que fa i donarse a conèixer . També hi ha l'opció que per part de l'organització es pot fer un cartell amb les seves dades bàsiques,
fotografies i una breu descripció de l'activitat.
Els agraïm el seu temps tot esperant la seva resposta.
persona de contacte: Carles / Tel. 658 977 751

CORPUS A LLORÀ

Catifa realitzada per en Jaume Margenat i senyora
amb l'ajut de la Rosita, l'Andreu, la Dolors i la Tere.
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ESPORTS

ZONA 7 ENTRENAMENTS DOMINA LA QUARTA
PROVA DE L'OPEN DE RAIDS DE LA FEEC A
L'AVENTURA X-PERIENCE – VALL DE LLÉMENA

horària al final de la secció ja descartava a la resta
d'equips per a poder completar la prova amb totes
les balises proposades.

El passat dissabte 21 de maig va disputar-se la cinquena
edició del Raid Aventura X-Perience – Vall de Llémena,
enguany englobat dins el calendari de l'Open de Raids
d'Aventura de la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya. Amb sortida i arribada a la població de Sant
Gregori (Girona), una vintena d'equips van ser presents a la
prova, que amb una duració de 6 hores, haurien de disputar
una distancia propera als 50 quilòmetres amb les modalitats
de BTT, cursa a peu, orientació específica, i proves especials
d'espeleologia i descens de barrancs.

Ja tornada amb la BTT, la secció 3 va ser un
recorregut molt refrescant seguint el curs de la Riera
que dona nom a la Vall de Llémena. Mentre l'equip
Zona 7 Entrenaments la completava sense més
problemes, els Aventura X-Perience patien un error
d'orientació que els feia perdre molt de temps i tota
possibilitat de poder completar totes les balises,
fent que els equips Komando Fissiovilassar 2 (Julio
Lizaranzu i Jose Fernandez), Hakunamatata
Trangoworld (Pol Font i Joan Riba) passessin a
formar part d'una bonica lluita per les posicions de
podi a falta de la darrera secció d'orientació
específica en el mapa permanent d'orientació de
l'Aiguabarreig Llémena – Ter a la mateixa localitat de
Sant Gregori.

Just al tret de sortida, els equips Zona 7 Entrenaments (David
Tarrés i Albert Vilana) i Aventura X-Perience (Isabel Gelada i
Joan Planas) formaven un grupet capdavanter que
progressava en cursa seguint al minut els horaris establerts
per la organització. Al final de la primera secció de BTT amb
arribada a Llorà i l'ascens a l'ermita de Sant Grau, els dos
equips estaven separats només per 5 minuts, i avantatjaven
amb prop de 20 a la resta d'equips.
Seguidament, va disputar-se una secció de trekking circular
a Llorà, que incloïa les proves especials d'espeleologia i
descens de barrancs i exigia una gran habilitat d'orientació
degut a la dificultat del terreny. Els Zona 7 Entrenaments
aprofitaven la seva perícia per ampliar fins als 15 minuts
l'avantatge amb Aventura X-Perience, mentre que la porta

Complint els pronòstics, l'equip Zona 7 Entrenaments de David Tarrés i Albert Vilana, es van endur la
victòria amb un temps de 6 hores i 13 minuts, sent
l'únic equip capaç de completar el recorregut
sencer amb totes les balises. La segona posició de
decantar-se finalment per l'equip Hakunamatata
Trangoworld de Pol Font i Joan Riba, mentre que el
tercer graó del podi va ser per l'equip Komando
Fisiovilassar 2 de Julio Lizaranzu i Jose Fernandez.

LA CINGLES 2016 JA AGAFA FORMA
Què us podem oferir?
Entorn espectacular,vistes impressionants, corriols tècnics,
patiment, diversió i btt i running del bó!!!
Què us podem garantir?
Treball, esforç, companyerisme, amabilitat, il-lusió, dedicació,
tot per tal de donar-vos un dia de btt i running que recordeu
tot l'any!!! Us esperem el 25 de SETEMBRE!!!!!
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LA RECEPTA
Sopa freda de meló

Ingredients:
· 1/2 meló mitjà
· Un polsim de sal
· Pebre
· 2 o 3 fulletes de Menta

Preparació:
1. El primer que hem de fer és tallar el meló que anem a
utilitzar i li traurem la pell.
2. Tot seguit agafarem un got triturador o liquadora i
tirarem el meló, la sal, un poc de pebre i les fulles de
menta. La menta donarà aquest toc refrescant tan bo.
3. Un cop tinguem tots els ingredients a la batedora, ho
triturarem tot molt bé.
4. Quan ho tinguem ben triturat, ho passarem a un bol o
gerra per introduir-lo a la nevera on el deixarem refredar
fins a l'hora de servir.
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AGENDA D'ACTIVITATS
14 i 15 D'AGOST:
Festa Major de Granollers de Rocacorba
17 i 18 DE SETEMBRE:
Festa Major de Llorà
25 DE SETEMBRE:
BTT Cingles de la Llémena
2 D'OCTUBRE:
Fira de Sant Martí de Llémena

EL TEMPS
ABRIL
Temperatura màxima: dies 16 i 17: 27,3 ºC
Temperatura mínima: dia 9: 1,9 ºC
Pluja: 77 litres
MAIG
Temperatura màxima: dia 27: 28,5ºC
Temperatura mínima: dia 1: 0,7 ºC
Pluja: 57 litres
JUNY
Temperatura màxima: dia 23: 33,2ºC
Temperatura mínima: dia 19: 8,9ºC
Pluja: 81 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.

