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FELIÇ
ANIVERSARI,
MOSSÈN!!
Llanars va celebrar els 100 anys de
mossèn Lluís Suriñach i va descobrir
una escultura en honor seu

Benvolguts llanarencs i llanarenques,
Quan era petit vaig aprendre que per poder comprar quelcom havia de tenir diners a la
butxaca i que si no en disposava havia d’esperar a poder comprar. Aquesta lliçó tan simple
que ens varen ensenyar els nostres pares i avis, i que ara com a pares prediquem als nostres
fills, sembla que algú ens la volia fer oblidar. I és que majoritàriament un país no pot viure
permanentment en l’endeutament, com s’havia instaurat en les últimes dècades. Penso que
per a què l’economia funcioni, s’ha de fomentar l’estalvi. Precisament aquest estalvi és el que
permetrà als bancs poder cobrir els préstecs necessaris a les empreses i al sector productiu.
Quan estudiava a la facultat, un professor d’economia, en les seves primeres lliçons, va corroborar-me aquesta teoria tan bàsica: “l’estalvi és la base del nostre sistema financer, sense estalvi no
hi ha possibilitat de crèdit”.
Temps enrere s’acostumava a sentir la frase “el món és dels valents” referint-se a la gent que
tenia capacitat d’arriscar-se econòmicament. Últimament aquesta frase ha caigut en desús,
perquè ja no és aplicable. Potser seria més correcte dir que “el món és dels que tinguin capacitat de treball i dels emprenedors que sàpiguen valorar adequadament el risc empresarial”.
A la generació de gent de la qual jo en formo part, els nascuts a cavall de la dècada dels
seixanta i dels setanta, ens ha coincidit la mal anomenada “època de vaques grasses” amb
els nostres anys de formació. Ara que estem immersos en el món laboral, ens hem trobat un
món difícil gestionar; el repte al qual ens afrontem és més gran que el que es va trobar la gent
que ens ha dirigit els últims anys. Ara, entre tots, hem de retornar les coses al seu lloc. Espero,
de debò, que sapiguem trobar el camí el més ràpidament possible, i així poder ensenyar als
nostres fills a no cometre els errors del passat.
M’agradaria però parlar d’altres coses fora de l’àmbit econòmic que han esdevingut notícia en l’últim semestre. El nostre poble ha estat protagonista diverses vegades a la televisió
autonòmica per esdeveniments que ens satisfan plenament. El segon Concurs Morfològic
de Cavall Pirinenc Català, que segons els Mossos d’Esquadra que varen regular el tràfic i es
varen encarregar de la seguretat ciutadana, va aplegar unes 3.000 persones; el centenari del
nostre Mossèn, participat per molta gent de la parròquia; i un programa d’humor, “Quin
país”, presentat per Llucià Ferrer, que va ser emès diverses vegades, fins i tot en hores de molta
audiència, un dissabte a la tarda. Penso que aquestes emissions han ajudat a situar el nostre
municipi i la nostra vall a la ment de molta gent, que de ben segur, ja ens ha visitat o ens
visitarà. El ressò mediàtic que hem tingut, fins i tot l’he pogut observar personalment; sovint
em trobo gent que em saluda i ens felicita per tots aquests esdeveniments que han sortit en
els mitjans de comunicació i que sembla que interessen. Espero, per tant, que els mitjans de
comunicació ens segueixin respectant i ens ajudin a donar a conèixer el nostre poble i la seva
gent per tal que tothom ens conegui pel que som i pel que fem.
Esteve Costa i Sala. Alcalde-President de l’Ajuntament de Llanars

El 20 de desembre passat
tot el poble de Llanars
es va bolcar a celebrar el
100 aniversari de mossèn
Lluís Surinyach, malgrat
que en realitat no complia
els anys fins l’endemà. Per
commemorar-ho, com no
podia ser d’altra manera,
es va celebrar una missa
i, un cop més, l’església
de Sant Esteve va quedar
petita per acollir la multitud de persones que el
van voler acompanyar en
aquest dia tan especial.
L’homilia va ser oferta
pel vicari general de Vic
i pels capellans de la comarca, i va cantar la Coral de Camprodon.

Posteriorment, al jardí de
l’exterior del temple, es va
descobrir una escultura
commemorativa que representa la silueta de mossèn Lluís davant l’església
i portalada de Sant Esteve. La peça és obra de
l’artista banyolí Jordi
Gratacós, Soco, i està feta
amb ferro còrtem i acer
inoxidable. L’homenatjat,
a més, va rebre la Medalla
Centenària de la Generalitat, que li va lliurar el
director dels Serveis Territorials d’Acció Social
i Ciutadania a Girona.
També hi va ser present
i va dir unes paraules el
bisbe de Vic, monsenyor
Romà Casanova.

Una nova campana per a l’església
Però aquests no van ser
els únics regals que va rebre el mossèn, recentment
nomenat monsenyor. Els
veïns del passeig Maristany de Camprodon el
van voler obsequiar amb
una nova campana per a
l’església.
Posteriorment, al restaurant l’Escon, es va fer un
dinar de germanor en el
qual, a més dels familiars,
feligresos i veïns de Llanars, també hi van assistir
el bisbe de Vic i diversos
capellans de la comarca.

Avantprojecte per canviar la sagristia
De tots és conegut que
mossèn Lluís vol una
sagristia nova. I és que
la que hi ha actualment
“s’ha de treure perquè és
un afegit i tapa la façana
de l’església i l’absis”, explicava en una entrevista
en el darrer número. El
mossèn considera que al
temple li fa falta un jardí
a l’espai on avui en dia

hi ha la sagristia i posar
la porta d’entrada al darrera. Per tal que el seu
desig sigui una realitat, el
consistori està treballant
en obtenir subvencions
per finançar les obres i
també per disposar dels
permisos corresponents,
tant del Departament de
Cultura de la Generalitat
de Catalunya com de la

resta d’administracions
implicades, atès que es
tracta d’un edifici catalogat. L’arquitecte Ferran
Vila ha fet l’avantprojecte
de construcció d’una
nova sagristia al lateral
interior de l’església de
Sant Esteve, que haurà de
substituir l’actual edificació si s’aconsegueix dur a
terme.

EL MOSSÈN FA 100 ANYS
Estimat rector del nostre
poble, avui feu 100 anys.
Just el 21 de desembre de
1909 va néixer un nen
al Molí de l’Espada de
Rocabruna, que de gran
seria el rector del poble
de Llanars.
Durant aquests 100 anys
segur que li han passat
coses extraordinàries i
coses que no tant, perquè
ser mossèn sembla que és
molt fàcil però en realitat
és força difícil, entre aves
Maries, parenostres etc...
Però deixem estar tot
això i centrem-nos en el
mossèn.
El mossèn de Llanars ens
ha fet riure, ens ha fet
plorar, i ens ha ensenyat
tot el que cal per ser un
bon cristià com ell.
Mossèn, vostè no de-

mostra els anys que fa,
perquè no havia vist mai
cap home tan actiu com
vostè, ja que encara fanga
l’hort, cuida els gossos,
que per vos són com uns
prínceps, i uns quants
anys enrere anava amb la
moto a tot arreu.
De vegades també fan
que l’entrevisti aquella periodista de TV
Ripollès, que no para de
preguntar-li tot de coses
de vos.
Mossèn, tot el poble
estem molt orgullosos de
vostè perquè ara també
es monsenyor, i per això
tot el poble de Llanars li
volem desitjar:
MOLTES
FELICITATS!
Marc Vidal i Pagès
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L’AJUNTAMENT CONGELA LES
ORDENANCES FISCALS PER
AL 2010 A EXCEPCIÓ DE L’AIGUA,
QUE S’APUJA LLEUMENT
de tarifes a proposta d’un
estudi efectuat pel Consorci de Gestió de l’Aigua
de Catalunya (CONGIAC), que suposa un
increment molt petit per
als consumidors domèstics que consumeixin
fins a 18 m3 al trimestre
i que, en canvi, penalitza
els consums desmesurats a partir de 30 m3 al
trimestre. Aquest sistema
tarifari ja es ve aplicant
durant l’últim any i
suposa una nova con-

cepció en la facturació
de l’aigua, atès que s’ha
implantat un terme fix
(dret de connexió) i un
terme variable en funció
del consum, de manera
que es fomenta l’estalvi
d’aigua i es penalitzen els
consums excessius.
En el mateix ple es va
aprovar el canvi de
nom de la taxa per a
l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies materials de construcció, runes, tanques,

puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions
anàlogues que senzillament s’anomenarà, a
partir d’ara, taxa per a
l’ocupació i utilització
de terrenys i béns d’ús
públic.
200.000 euros
en inversions
D’altra banda,
l’Ajuntament ha aprovat per aquest 2010 un
pressupost de 633.166,30

Import
demanat

Import
concedit

Abastament al nucli de la
Rossa de Llanars

193.332,98

173.999,68

173.999,68

MAP
ESTAT-FEIL
		

Millora i condicionament
carrer Pou dels Vivers

100.706,00

100.706,00

100.706,06

CULTURA
DIPUTACIÓ
I ACCIÓ SOCIAL		

Sala audiovisual a
l’edifici de la Cooperativa

10.990,42

5.492,21

2.200,00

CULTURA
I ACCIÓ SOCIAL

DIPUTACIÓ

Activitats culturals 2009

36.032,00

5.527,47

5.527,47

AGÈNCIA RESIDUS

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Esdeveniments i festes
populars - Concurs Cavalls

4.843,17

3.632,37

2.000,00

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Retribucions càrrecs
electes 2009

17.505,72

17.505,72

17.505,72

GOVERNACIÓ
-PUOSC

El ple del consistori ha aprovat un pressupost per aquest any de 633.166,30 euros
En la sessió del ple de
l’Ajuntament de Llanars,
del 21 d’octubre passat,
es van aprovar les ordenances fiscals que han de
regir el municipi al llarg
d’aquest any 2010, les
quals es caracteritzen per
la congelació de manera
generalitzada d’aquests
tributs, per contribuir a
les economies domèstiques. La única excepció
és la taxa del subministrament d’aigua, que veu
modificat el seu quadre

Pressupost
actuació

euros, dels quals cal
destacar la partida
d’inversions, a la que es
destinen gairebé 200.000
euros. La inversió principal respon a les obres de
condicionament i millora
de la Plaça de l’Om,
que vindran finançades
en bona part pel Pla
d’Obres i Serveis de
Catalunya.

DIRECCIÓ GENERAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

MEDI AMBIENT
DIPUTACIÓ
I TERRITORI		

Neteja de marges
i arrenjament de camins

4.279,24

3.423,39

3.069,04

MEDI AMBIENT
I TERRITORI

DIPUTACIÓ

Mànega ramadera

5.046,00

4.036,80

2.523,00

MEDI AMBIENT
I TERRITORI

DIPUTACIÓ

Del Pla a l’Acció

16.000,00

12.000,00

12.000,00

CAIXA DE GIRONA		

Equipament la Cooperativa

AGÈNCIA RESIDUS

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Clausura de punt
incontrolat de runes

DIPUTACIÓ

Cal destacar la sol·licitud d’una ajuda a l’ICAEN per al finançament d’una instal·lació de producció d’energia
tèrmica generada per biomassa
L’Ajuntament de Llanars ha sol·licitat a les
diferents administracions
subvencions per un import de més de 405.000
euros. Aquesta és una
de les principals vies de
finançament de les administracions locals, i més
en els municipis petits
com és Llanars.
Precisament, dins
aquests números, cal
destacar la petició d’una
subvenció de 60.641,64
euros a l’ICAEN (Institut Català de l’Energia)

per al finançament d’una
instal·lació que permetria
la producció d’energia
tèrmica generada per
biomassa. En aquest
sentit, l’Ajuntament ha
encarregat un estudi a
l’empresa Join Quality
New Energies, SL per
tal d’avaluar i valorar la
instal·lació d’un equipament d’aquest tipus
per a l’abastament de
calefacció i aigua calenta
sanitària als tres edificis
municipals (l’escola,
l’Ajuntament i la Cooperativa). Segons aquest

estudi, aquesta infraestructura té un cost de
121.283,27 euros més
IVA.
El municipi de Llanars
té unes 1.500 ha de
superfície comunal, però
la qualitat de la seva
fusta no és suficient per
a l’ús comercial, segons
estudis del CEINR. És
per aquest motiu que
l’Ajuntament ha buscat
un ús alternatiu a aquesta
fusta i ha optat per
destinar-la a combustible
(biomassa). S’ha calcu-

lat que es necessitarien
unes 50 tones a l’any per
generar el combustible
necessari per abastir
d’energia els tres edificis
municipals.
Abastament
d’aigua
a Espinalba
També cal destacar la
petició d’una subvenció
a l’Agència Catalana de
l’Aigua per al finançament de l’abastament
a la zona d’Espinalba.
Un informe elaborat
des del Consorci per

a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya
indica que l’abastament
d’aigua a aquest sector tindria un cost de
245.525,29 euros més
IVA. Aquesta actuació
està inclosa dins el Pla
Director d’Abastament
del municipi de Llanars
i per aquest motiu s’ha
pogut sol·licitar aquesta
subvenció. L’any 2007
ja es va demanar aquest
ajut a l’Agència Catalana
de l’Aigua però va ser
denegat.

MOBILIARI PER A LA COOPERATIVA JA LLIURAT
32.857,21

32.857,21

12.000,00

Nevades i ventades 2008-2009

7.086,69

6.216,64

3.678,02

SISTEMES I TECNOLOGIES
DIPUTACIÓ
DE LA INFORMACIÓ		

Ampliació de la WIFI
de la Plaça de l’Om

3.749,98

2.999,98

2.999,98

COOPERACIÓ
DIPUTACIÓ
MUNICIPAL		

Fons de subvencions 2009Col.lectors riera de Feitús

20.055,10

18.000,00

18.000,00

COOPERACIÓ
DIPUTACIÓ
MUNICIPAL		

Obres competència municipalAparcaments municipi

12.137,58

9.000,00

9.000,00

CONSELL CATALÀ
DE L’ESPORT

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Cursos de natació

1.000,00

1.000,00

1.000,00

POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Nevades 2009/2010

8.780,00

8.780,00

2.043,69

COOP MUNICIPAL

L’AJUNTAMENT DEMANA MÉS
DE 400.000 EUROS A TRAVÉS
DE SUBVENCIONS

GENERALITAT
DE CATALUNYA

COOPERACIÓ
DIPUTACIÓ
ESPORTIVA		

Intervencions a la zona
esportiva de Llanars

32.145,70

28.931,13

18.805,23

DIPSALUT
DIPUTACIÓ
		

Adquisició i millora
equipaments consultoris

3.335,00

3.000,00

3.000,00

INTERIOR

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Redacció plans d’emergència
municipal TRANSCAT- NEUCAT

4.640,00

4.640,00

pendent

ACA

GENERALITAT

Abastament Espinalba

245.525,29

220.972,76

pendent

ICAEN

GENERALITAT

Caldera biomassa

140.688,59

60.641,64

pendent

COOPERACIÓ
ESPORTIVA

DIPUTACIÓ

Pla local de joventut

18.284,81

600,00

600,00

ICAEN

GENERALITAT
DE CATALUNYA

Eficiència energètica canvi làmpades

11.307,70

4.523,08

pendent
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L’ACA COMENÇA
LES OBRES PER
CONNECTAR LA XARXA
DE CLAVEGUERAM
AMB EL COL·LECTOR DE
CAMPRODON I ACABAR
AMB LES MALES OLORS
AL MUNICIPI

LA PLAÇA DE L’OM,
A PUNT DE SER UN ESPAI
SENSE CIRCULACIÓ
RODADA
Es compensarà la pèrdua d’aparcaments amb la creació
d’un nou espai per deixar els vehicles darrera la Cooperativa

Els treballs està previst que s’acabin a l’estiu
i tenen un cost de gairebé 600.000 euros
Finalment l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
va començar, l’octubre
passat, les tan esperades
obres de construcció
del nou col·lector, tal i
com ja havíem anunciat
en anteriors butlletins,
que posarà punt i final
als problemes de males
olors i d’insalubritat que
provoca el fet d’abocar
les aigües residuals directament al riu.
Aquest era un problema
endèmic i font de queixes
constants per part dels
veïns i l’Ajuntament feia
cinc anys que ho reclamava a l’ACA, que tenia

el projecte aprovat des de
l’any 2003.
Malgrat que amb uns
mesos de retard respecte
el previst inicialment,
finalment a l’octubre
la màquina retroexcavadora va iniciar el
drenatge de la riera
de Feitús. Els treballs
s’han adjudicat a la unió
temporal d’empreses
(UTE) PSARU Ter Daró,
i es preveu que estiguin
enllestits l’estiu que ve.
Aquesta actuació té un
cost de 592.866,65 euros,
finançats íntegrament per
l’Agència Catalana de
l’Aigua.

Una obra en dues fases
Aquesta obra, aprovada per l’ACA des de 2003, es va
començar a executar inicialment els anys 2005-2006.
La part realitzada va tenir un cost de 53.124,76 euros i
es va fer simultàniament amb la del Projecte del Passeig
de les Riberes del Ter i de Feitús, actualment Passeig
de mossèn Lluís Suriñach. La resta de l’obra és la que
s’està executant actualment.

En concret, el projecte
consisteix en la connexió
de la xarxa del clavegueram del municipi amb el
col·lector del passeig de
Maristany, que aboca a
la depuradora d’aigües
residuals de Camprodon.
Amb aquesta actuació
es donarà per tancat
un problema històric a
Llanars ja que s’abocaven
les aigües residuals directament al riu, fet que
provoca problemes greus
de contaminació al medi
natural, de salubritat
per males olors, de rates
i de deixalles al riu que
afectaven els veïns.

L’eliminació de la circulació de la plaça de l’Om
ha passat de ser una obra
prevista per a l’any 2012
amb una subvenció del
27% del cost, a ser una
obra a realitzar durant
aquest any i finançada al
90%. Aquesta millora evident ha estat el resultat de
la insistència del consistori
amb el Pla Únic d’Obres
i Serveis, on s’inclou el
projecte.
Està previst que els
treballs comencin al llarg
d’aquest any atès que en
l’actualitat encara s’està
realitzant tota la tramitació administrativa.
L’objectiu del consistori
és nodrir a Llanars d’un
lloc de trobada de la gent
del poble, on es pugui

estar assegut en un banc,
parlant amb altres veïns i
sense haver-se de preocupar pels vehicles. El que
es pretén amb el projecte,
que ha estat redactat per
les arquitectes Raquel
Serrat i Noèlia Portugal, és
que la plaça serveixi com
a espai públic de reunió,
de celebracions col·lectives
i d’actes oficials, tant populars com protocol·laris,
i que alhora sigui apte per
a la congregació d’una
multitud de persones.
Pèrdua
d’aparcaments
Aquests treballs suposaran
la pèrdua d’una quinzena
de places d’aparcament
al nucli. Per solucionar el
que podia ser un problema per als conductors que

normalment hi deixen els
seus cotxes, l’Ajuntament
ha compensat aquesta pèrdua amb la creació d’un
nou espai on és possible
aparcar-hi.
Així, el consistori de Llanars ha negociat amb el
propietari d’uns terrenys
que hi ha darrera l’edifici
de la Cooperativa per tal
que deixi aparcar a la seva
finca gratuïtament, mentre no s’urbanitzi el carrer
del sector La Canal. En
aquests terrenys hi caben
un major nombre de cotxes dels que actualment
poden aparcar a la plaça
de l’Om. Quan es faci
la urbanització d’aquest
carrer, ja es contemplarà
la creació de places
d’aparcament.

Amb un pressupost de 177.084,28 euros
L’obra de la plaça de
l’Om, en l’atribució
inicial del PUOSC per al
quinquenni 2008-2012,
estava prevista per a
l’exercici 2012, amb una
subvenció de 27.459,59
euros (15,51%). El mes
d’abril de 2008 es va
presentar una al·legació
demanant que s’avancés
l’obra a l’exercici 2010
i que s’incrementés la
subvenció. L’al·legació
va ser acceptada i en la
formulació definitiva
del PUOSC, quinquenni 2008-2012, l’obra es
va incloure a l’exercici
2010 amb una ajuda
de 112.459,59 euros
(63,51%).

Posteriorment, al juliol
passat, i després de
presentar el projecte al
Departament de Governació durant la inauguració de la Cooperativa,
es va presentar una altra
al·legació demanant un
nou increment de la subvenció, la qual també va
ser acceptada, de tal manera que l’ajuda definitiva es xifra en 159.375,85
euros, que representa
un 90% del pressupost,
essent el 10% restant a
càrrec de l’Ajuntament.
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PROP DE 62.000 EUROS
MÉS PER
A LLANARS
EN UN NOU
“PLA ZAPATERO”

ENLLESTIDA
LA ZONA
D’APARCAMENTS
DE LA FONT
D’EN RAFEL

Aquests diners es destinaran a obrir un carrer de vianants
al barri de la Plana i a la urbanització del carrer Conflent

El 2009 ens van tocar
107.000 euros en el Fons
Estatal d’Inversió Local
(FEIL), un programa
endegat pel Govern per
potenciar l’ocupació en
els municipis, conegut
com a Pla Zapatero.
L’èxit d’aquella primera
convocatòria ha fet que
el Govern activés un nou
FEIL, pel qual aquest any
corresponen a Llanars
61.730 euros.

L’Ajuntament inclourà
dos projectes en aquest
nou programa. D’una
banda, l’obertura d’un
carrer de vianants que
doni accés directe a la
Plana (Passatge de la Plana) i de l’altra, la urbanització del carrer Conflent
del qual ja es disposava
del projecte.
Respecte al primer,
l’Ajuntament té pre-

vist obrir un carrer de
vianants a la urbanització de la Plana per
accedir directament al
nucli. Aquesta nova via
permetrà que els veïns
puguin accedir des de la
Plana al carrer Rendilla
i a la plaça de l’Om amb
un recorregut de tan sols
un centenar de metres,
ja que fins ara, per anar
allà mateix, havien de fer
molta volta.

Aquests treballs han tingut un cost de 12.137 euros,
9.000 dels quals estan finançats per la Diputació de Girona

Per fer possible aquesta
millora, l’Ajuntament
ha mantingut converses
amb el propietari de la
finca per tal que cedeixi
el pas pel seu terreny.
Els treballs estan pressupostats en 37.961,53
euros d’acord amb el
projecte que ha redactat
l’arquitecte municipal,
Raquel Serrat i Rodeja.
Respecte al carrer Conflent, està previst que

s’urbanitzi el vial, és a
dir, s’asfalti, es facin les
voreres i l’enllumenat.
El cost de l’obra
serà finançat a entre
l’Ajuntament i els veïns.
El consistori hi aportarà
23.768,47 euros, que
seran subvencionats amb
el Fons Estatal d’Inversió
Local i el cost de la redacció del projecte i de la
direcció de les obres.

EL CAMP DE TIR, ADEQUAT COM A ESPAI DE LLEURE

Mostres de satisfacció i comentaris elogiant el seu disseny i la seva funcionalitat
Les obres d’adequació de
l’àrea de lleure al Camp
de Tir, al camí de Feitús,
ja s’han acabat, amb
un cost final de 86.500
euros –un 5% menys
del previst inicialment-,
dels quals 82.000 han
estat finançats dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis

de la Generalitat. Al
renovat espai s’hi ha
instal·lat una taula de
pícnic amb un modern
disseny que permet
donar servei a molts
comensals, barbacoes,
papereres i lavabos, que
s’han construït a la caseta
que hi ha a l’entrada, i

s’han fet adaptats per
a minusvàlids. Una
altra de les millores
ha consistit en fer més
gran la marquesina que
hi havia, per poder fer
celebracions sense haver
de patir pel mal temps.
També s’ha instal·lat
una franja de plaques

solars fotovoltaiques
per generar l’electricitat
necessària per il·luminar
tota l’àrea. Amb aquestes
obres, Llanars ja disposa
d’un espai adaptat per fer
celebracions i coure carn
a la brasa en èpoques que
no és permès fer foc a
l’aire lliure.

Fins ara, el municipi
no disposava de cap
espai que pogués donar
aquest servei. Qualsevol
persona interessada en fer
ús de les instal·lacions ha
de sol·licitar-ho amb anterioritat a l’Ajuntament
que li facilitarà la clau de
l’espai.

Ja s’han acabat
els treballs del
nou carrer Pou
dels Vivers
Les obres de condicionament del carrer Pou dels
Vivers, a la zona dels
Espais Lliures, ja són
una realitat. El projecte,
redactat per Engitec
Grifeu, SL i executat per
Miquel Gardell SA, ha
tingut un cost final de
100.706,00 euros, els
quals han estat finançats
íntegrament pel Fons
Estatal d’Inversió Local
(FEIL) del 2009. Les
obres han suposat una
readaptació del projecte original que estava
pressupostat en 170.000
euros, per tal que puguin
entrar a la convocatòria
del “Pla Zapatero”.

El mes de setembre
passat, coincidint amb
la celebració de la festa
major, es va acabar la zona
d’aparcament del carrer
Font d’en Rafel, amb
capacitat per a 17 vehicles. Aquests treballs han
tingut un cost de 12.137
euros, 9.000 dels quals
han anat a càrrec de la
Diputació de Girona, dins
la convocatòria de subvencions als ajuntaments
per obres de competència
municipal. La resta es cobreix amb fons del mateix
ajuntament.

Amb la realització
d’aquesta obra, s’ha
senyalitzat degudament
aquest espai: s’ha prohibit
l’estacionament a la carretera, facilitant així la doble
direccionalitat.
Paral·lelament,
l’Ajuntament començarà
una campanya de sensibilització amb l’objectiu que
els conductors respectin la
senyalització i la prohibició d’aparcar. En cas
contrari, s’alertaran els
Mossos d’Esquadra per tal
que apliquin la normativa.
La creació d’aquesta

zona d’aparcament ha
solucionat els problemes
d’estacionament que hi
havia en aquest sector,
on es concentren alguns
restaurants, a més de la
piscina.
Aprofitant la senyalització d’aquest sector,
l’Ajuntament ha fet altres
millores al municipi pel
que fa a senyalització horitzontal, com ara el repintat de passos de vianants,
illetes o aparcaments adaptats per a persones amb
alguna discapacitat.

Posar ordre
a tot el sector
Amb l’objectiu d’acabar
de posar ordre a tot aquest
sector del carrer Font
d’en Rafel, l’Ajuntament
ha recol·locat els contenidors que hi havia, els
quals sovint provocaven
problemes d’ocupació de
la via pública en haver-hi
deixalles, restes o mobles
vells fora de lloc. Així,
aquesta àrea d’aportació
de residus s’ha traslladat
a la zona de la Plana, i
a l’espai alliberat s’hi ha
posat un banc.

L’Ajuntament recolza la Vall de
Camprodon per millorar les
comunicacions terrestres

Les obres de millora del
camí d’accés a Feitús de Dalt
estan acabades

Llanars ha donat suport a dos acords adoptats per la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon que tenen per
objectiu millorar les comunicacions terrestres dels nostres municipis. Una d’aquestes propostes fa referència a
la sol·licitud que es farà arribar al Ministeri de Foment
per tal que realitzi actuacions per millorar l’estat de la
carretera N-260 en el tram Ripoll – Olot, a la zona del
túnel de Collabós. L’altre acord té per objecte sol·licitar
a la Direcció General del Transport Terrestre, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, la implantació d’una
línia d’autobús regular entre els sis municipis de la Vall
de Camprodon i el municipi d’Olot, amb coordinació
amb els horaris de comunicació Olot – Girona.

L’Ajuntament ha efectuat una obra de millora de
l’accés al nucli de Feitús de Dalt per tal de resoldre un
problema històric, tal i com sol·licitaven alguns del
veïns. Aquest nucli disposava d’un accés per a vianants
en molt males condicions que sovint es veia afectat
per esllavissades de terra que el feien impracticable.
Arran de reiterades peticions d’algun dels afectats, es
va convocar una reunió amb els veïns de Feitús i es va
acordar com es realitzaria l’arranjament del nou accés,
atès que l’eixamplament afectava a alguna propietat
privada. Finalment, es va arribar a un acord per efectuar aquesta obra, que ha estat finançada íntegrament
per l’Ajuntament.
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UN EXCEL·LENT
PER AL II CONCURS
NACIONAL DEL CAVALL
PIRINENC CATALÀ

Entrevista
a Joan Moret
Ramader de Llanars de tota la vida, president de la Federació del Cavall Pirinenc
Català i de l’Associació de criadors d’eugues de muntanya del Ripollès

“ACTUALMENT, TOT EL TEMA DE LA RAMADERIA, SI NO FOS PER 4
EUROS DE SUBVENCIONS, NO S’AGUANTA PER ENLLOC”

Els dies 20 i 21 de novembre Llanars va acollir aquest certamen,
que va aplegar fins a 76 animals i uns 3.000 assistents

A Llanars tothom coneix en Joan Moret. Té 36 anys i tota la vida ha viscut i
remenat pel poble. És un ramader recalcitrant i des de fa quatre anys –des que es
va crear- presideix l’Associació de criadors d’eugues de muntanya del Ripollès i
en fa dos que també lidera la Federació del Cavall Pirinenc Català.
El II Concurs Nacional del Cavall Pirinenc
Català, que es va celebrar
els dies 20 i 21 de novembre a Llanars, va ser un
èxit no només a nivell
organitzatiu sinó també
participatiu. I és que van
participar fins a 76 animals provinents de totes
les associacions de la
zona i es van aplegar fins
a 3.000 assistents, segons
els Mossos d’Esquadra.
L’organització va anar
a càrrec de l’Associació
de Criadors d’Eugues de
Muntanya del Ripollès,
amb la col·laboració del
Consell Comarcal, el De-

partament d’Agricultura i
Ramaderia de la Generalitat i l’Ajuntament de
Llanars. Durant el Concurs va abundar la carn
de poltre, com a base
dels àpats, ja que des de
la Vall de Camprodon
se n’està promovent el
consum.

deria i la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Segons el
president de l’Associació
de Criadors d’Eugues del
Ripollès, Joan Moret, “és
un encreuament de races
franceses que s’ha anat
configurant al llarg del
segle XX”.

L’organització d’aquest
concurs nacional és el
resultat de l’homologació
de la raça Cavall Pirinenc
Català, el 2008, després
d’anys de treball conjunt
entre associacions de
criadors, el Departament
d’Agricultura i Rama-

Ja el mateix 2008 es va
fer a la Vall d’Aran el primer concurs morfològic,
que valora la perfecció
dels exemplars en relació
als cànons de la raça, i
l’any que ve està previst
que se celebri a Esterri
d’Àneu.

Premis repartits arreu
Els premis del II Concurs van anar molt repartits i
segons l’organització aquest fet “és sinònim que arreu
del Pirineu podem trobar exemplars d’aquesta raça
nostra que fan goig de veure”. Cada comarca -l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, el
Pallars Sobirà, el Ripollès i la Vall d’Aran- aporta fins a
18 caps de bestiar, tres per categoria.
En total, es van premiar 6 animals de la Vall d’Aran,
5 del Pallars Sobirà, 4 del Ripollès, 2 de la Cerdanya i
un de l’Alt Urgell. Entre aquests cal destacar el primer
premi de la Categoria Semental, corresponent a un
mascle de l’any 2006 o anterior, que va correspondre a
Bartomeu de Can Pau de Molló. A més, el campió de
campions, el millor cavall del Pirineu, amb una puntuació de 132,5 punts (sobre 160) va ser per Castany de
Gemma Orteu Bigordà del Pallars Sobirà.
Els ramaders del Ripollès que es van endur premis van
ser Miquel Tortadès Salomó, Francisco Juncà Guillaumes, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa i Miquel Bertran
Pastoret, propietari d’en Bartomeu.

Fa poques setmanes es
va celebrar a Llanars el
II Concurs Nacional del
Cavall Pirinenc Català. Aquesta ha estat la
segona edició, però com
va sortir la iniciativa de
fer aquest concurs i per
què?
La iniciativa va sortir
en una de les moltes
reunions que fem de la
federació a la Seu d’Urgell
ara farà 3 anys, quan
tot debatent alguns dels
temes de la raça Cavall
Pirinenc Català (CPC),
els de la Vall d’Aran varen
dir que si mai fèiem un
concurs morfològic de
CPC ells volien fer el pri-

mer. Nosaltres, poc faltats
de llengua, vàrem dir que
ens agradaria organitzar
el segon. I el per què, no
és cap altre que mostrar i
competir amb els millors
exemplars de la raça de
tot el Pirineu.

II Concurs?? Es van
complir??
Els objectius eren fer un
cap de setmana genial per
a ramaders i visitants al
voltant del nostre cavall
de carn, i es va complir
de tros!

Ens pot fer un balanç de
com va anar el II Concurs Nacional del Cavall
Pirinenc Català, tant pel
que fa a la participació
com a l’assistència?
Queda lleig que ho
diguem nosaltres però un
notable molt alt!

I la tercera edició, on i
quan?
A Esterri a mitjans novembre perquè és quan
s’han acabat totes les fires.

Quins objectius us
plantejàveu amb aquest

Com està el panorama
del cavall pirinenc
català?
A nivell de negoci, fatal!!
Com tot el tema de la
ramaderia, actualment, si

no fos per 4 euros de
subvencions, no s’aguanta
per enlloc. De cara al “folklore” i a la gent que té
un sou cada més, tot és
molt maco i fàcil.
Llanars està ben posicionat en aquest món?
Sí, Llanars, tota la Vall de
Camprodon i la comarca
del Ripollès tenim molts
bons exemplars de cavall
pirinenc català, però ens
falta tradició i afició equina, a més d’il·lusió i ganes
de fer les coses ben fetes.
El concurs va ser una
mostra que amb aquestes
dues o tres coses i calés es
fan esdeveniments macos.
Des de l’Associació de
criadors d’eugues de
muntanya del Ripollès i
la Federació del Cavall
Pirinenc Català esteu
promovent el consum
de la carn de poltre.
Com és aquesta carn?
Què la diferencia de les
altres?
Juntament amb el conill,
és de les més saludables
del mercat. És molt
digestiva, porta molt
ferro i greixos insaturats
omega3, és molt rica en
proteïna i en vitamines,

sobretot del tipus B, i a
més és molt tendre.
Per fer aquesta campanya, compteu amb
la col·laboració del
col·lectiu gastronòmic??
I tant! Sort en tenim
d’ells; amb el seu saber
fer, són els nostres millors
divulgadors i presentadors
d’aquest nostre magnífic
producte.
Quin consum se’n fa
actualment?
Estem entre 500 i 800
quilos setmanals i pujant.
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LA MANCOMUNITAT
CREA LA COMISSIÓ
DEL PAISATGE DE LA
VALL DE CAMPRODON

El projecte
transfronterer
presentat per les Valls
del Tec i del Ter rep
l’etiqueta de País d’Art
i d’Història

La seva funció és fer un seguiment
de l’estat de les accions empreses
i acordar noves iniciatives

Els municipis pretenen posar en valor el seu patrimoni
natural, històric i cultural

El Ple de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall de Camprodon va
aprovar, el 5 de novembre passat, la creació de
la Comissió de Paisatge
en compliment d’allò
que disposa la Carta
del Paisatge de la Vall.
Aquesta comissió ha
d’executar i avaluar una
estratègia de millora i revalorització paisatgística
conjunta dels sis municipis de la Vall (Camprodon, Llanars, Molló,
Sant Pau de Seguries, Setcases i Vilallonga de Ter),
basada en petites actuacions identificades en els

llocs de més sensibilitat i
visibilitat.
Aquesta comissió s’ha de
reunir cada tres mesos
per fer un seguiment
de l’estat de les accions
empreses i acordar noves
iniciatives. La comissió està integrada pels
alcaldes i alcaldesses de
la Vall, així com pels regidors i regidores delegats
a la Mancomunitat. La
persona designada per
Llanars ha estat la regidora Rosa Gardell.
La Carta del Paisatge de
la Vall de Camprodon es

va signar oficialment el 4
de setembre passat a Sant
Pau de Seguries amb la
presència del conseller
de Política Territorial
i Obres Públiques,
Joaquim Nadal. Es tracta
d’un pacte col·lectiu per
al territori acordat pels
ens locals amb el suport
de diverses entitats i
administracions. Aquesta
Carta del Paisatge té com
a objectiu promoure la
millora dels paisatges i
la qualitat de vida de les
comunitats mitjançant
l’establiment d’objectius,
acords i estratègies de
gestió.

Objectius desplegats
Ens els mesos que porta de desplegament, s’han posat
en marxa quatre de les 16 mesures previstes a la Carta,
una de les quals és la creació de la Comissió de seguiment. La resta d’iniciatives són:
· Dotar-se d’un catàleg de béns paisatgístics que
inventariï i doti de protecció legal tots els elements i
paratges de més valor.
· Fomentar la recuperació de pastures i prats de dall a
partir d’un pla de viabilitat.
· Dur a terme el seguiment de l’execució de les
accions de la Carta i l’avaluació del grau de compliment dels compromisos; fer difusió periòdica de les
mesures empreses i dels resultats assolits a mesura
que es donin.

El racó dels
llanarencs
Digues la teva!!

El Consell Nacional de
Països d’Art i d’Història,
reunit el dia 19 de
novembre a París, va
aprovar per unanimitat
dels membres proposar
al Ministre de Cultura
que atorgui a la candidatura del País d’Art i
d’Història Transfronterer de les Valls del Tec
i del Ter l’etiqueta de
País d’Art i d’Història.
Amb aquest projecte,
els municipis pretenen
posar en valor (recuperar,
restaurar, difondre) el seu
patrimoni
natural, històric i cultural. El label País d’Art i
d’Història és una mena
de certificació de qualitat
que el govern francès
dóna a determinats
territoris que presenten
una candidatura sòlida

en matèria de patrimoni,
fonamentalment, i que
són proactius en la seva
rehabilitació i manteniment però també en la
seva difusió i pedagogia.

Des de l’Ajuntament
volem fer una crida a tots
els veïns i veïnes de Llanars que vulguin opinar
sobre algun tema, dir-nos
la seva o bé informarnos d’algun esdeveniment, que ens facin
arribar els seus escrits a

l’Ajuntament en paper
o bé a través de l’adreça
electrònica:
llanars.cat@gmail.com
Ens agradaria que aquesta revista fos també una
porta oberta a les vostres
inquietuds i pensaments, de manera que

Felicitar la iniciativa
Abans de viatjar a
París, la representació de
membres de la Vall de
Camprodon i de Sant
Joan de les Abadesses es
va reunir al Parlament
de Catalunya amb el Vicepresident, Josep Lluís
Carod Rovira, i el Director General de Relacions
Internacionals, qui els
van donar tot el suport
institucional. L’endemà,
Ramon Roqué, Montse
Tallant i Josep Coma,
van desplaçar-se a
París per defensar la
candidatura, juntament

amb els representants
de la delegació francesa.
Després de la presentació
i defensa de la candidatura, el Consell Nacional els va comunicar
l’obtenció de l’etiqueta i,
a més a més, van felicitar
la iniciativa.
La candidatura de Vallespir - Alts Aspres al label
s’ha treballat durant molt
de temps i l’equip que
lidera el projecte va veure
l’oportunitat d’enriquirla tot incorporant un
territori a l’altra banda
de la frontera. D’aquesta
manera, s’ha convertit
en un projecte transfronterer que aporta valor a
totes dues parts. Aquesta
es la primera candidatura
de caràcter transfronterer
que s’atorga.

us animem a participar
en aquest nou espai, “El
racó dels llanarencs”,
que ens agradaria poder
estrenar en la propera
publicació.
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Llanars
rep els reis
d’Orient
Un any mes, els nens
i nenes de Llanars van
sortir al carrer per rebre
ses Majestats els Reis
d’Orient, que com és
tradició al nostre poble,
van arribar amb els seus
camells.

Xavier Morera
i Olga Martin,
hereu i pubilla
de Llanars

Conferència
col·loqui a favor
de la Marató
de TV3

Posen un nom nou
a un vial de
Llanars, el “Camí
de La Miranda”

En Xavier Morera i Guillaumes i l’Olga Martin
i Freixa (vegeu foto) van
ser escollits com a hereu
i pubilla de Llanars
durant els actes de celebració de la Festa Major
de Llanars 2009, que va
tenir lloc el quart cap
de setmana de setembre.
Posteriorment, ambdós
van participar en el
concurs per a l’elecció
de la Pubilla i l’Hereu de
la Vall de Camprodon.
A la tradicional ballada
de danses que fan els
Dansaires de l’Om de
Llanars, també dins els
actes de la Festa Major,
aquest any s’hi va afegir
el Grup del Ball del
Roser de Vallfogona .

El dia 19 de desembre, a
la sala de la planta baixa
de La Cooperativa, va
tenir lloc una xerrada
col·loqui a càrrec del Dr.
Martí Lahoz, per parlar
sobre les recentment
anomenades malalties
minoritàries.
L’objectiu d’aquesta xerrada, apart d’informar
a la gent sobre aquest
tema, va ser també el de
sensibilitzar per contribuir a la col·laboració
econòmica amb la Marató de TV3, que enguany
destinava la recaptació a
la investigació d’aquestes
malalties. Gràcies als donatius de tots, la investigació pot avançar i tots
ens en podem beneficiar.
Gràcies al Dr. Martí
(pels llanarencs “en
Martinet”) per la seva
col·laboració amable i
desinteressada i també
a l’organització impecable, i a la gent que hi va
assistir.

L’Ajuntament de Llanars
ha aprovat la denominació de “Camí de la
Miranda” a la via pública
que té el seu origen a
l’alçada entre els números 28 i 30 de l’avinguda
Maristany i finalitza a
l’edifici conegut com
“La Miranda”, del qual
una part, el seu marge
esquerra, pertany al
municipi de Llanars. El
nom s’ha consensuat
amb l’Ajuntament de
Camprodon, ja que el
marge dret pertany a
aquest municipi.

Els serveis socials
van fer 39 assistències al 2009,
majoritàriament
de gent gran

Llanars dóna
suport a la
Diputació per
sol·licitar el retorn
del cabal del Ter

Renovat el
conveni amb el
Consorci de Recaptació del Ripollès i
la Cerdanya

El Serveis socials de
l’Ajuntament de Llanars,
gestionats a través de
la tècnica del Consell
Comarcal, van atendre
al 2009 un total de 39
persones, la majoria de
les quals estaven relacionades amb problemàtiques entorn la gent
gran. Entre totes les
gestions, destaquen les 8
sol·licituds de la Llei de
dependència que es van
tramitar, 4 demandes per
al programa Imserso i
dos prestacions socials.
Però a més d’aquestes
gestions, també s’han
fet dues sol·licituds per a
balnearis, dos ingressos a
la residència de la tercera
edat de Camprodon i
dues més al Centre de
Dia a la Fundació Emma
de Sant Joan de les Abadesses, una sol·licitud
per al servei de teleassistència i una altra per al
Servei d’Atenció Domiciliària.

L’Ajuntament de Llanars
ha donat suport a la moció aprovada pel Ple de
la Diputació de Girona,
el juny passat, per la qual
es demana al Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que
mantingui el compromís
d’iniciar, durant el segon
semestre d’enguany,
el retorn de l’aigua del
Ter que des del 1959
s’està transvasant a
l’àrea metropolitana de
Barcelona. Així mateix,
es demana que es fixi
una data concreta per
a l’inici d’aquest retorn
dins aquest semestre,
determinant la quantitat
d’aigua que s’ha de retornar, amb el compromís
explícit que es realitzarà
de manera progressiva i
en un període de temps
raonable.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el
Consorci de Recaptació
Cerdanya-Ripollès per
prorrogar el servei de
recaptació que es fa des
d’aquest organisme al
municipi de Llanars. La
gestió d’aquest servei a
través del Consorci està
donant molts bons resultats i és per aquest motiu
que des de l’Ajuntament
s’ha apostat per allargar el conveni durant
6 anys més. Aquest ens
s’encarrega de la gestió,
liquidació i recaptació
dels tributs municipals
i altres ingressos de dret
públic.

Noves tecnologies
a l’escola
L’Ajuntament s’havia
compromès a invertir
en noves tecnologies
a l’escola de Llanars.
D’acord amb una reunió
que es va tenir amb
els actuals mestres, el
consistori ha finançat un
pantalla interactiva i un
ordinador portàtil per tal
desenvolupar el projecte
educatiu d’accés a les
TIC que han treballat de
mestres. S’ha cregut convenient realitzar aquesta
inversió en considerar-se
que es fa un pas endavant en la qualitat de
l’ensenyament.
L’Ajuntament
encarrega la redacció dels plans
d’emergència NEUCAT i TRANSCAT
L’Ajuntament de Llanars
ha encarregat al Consorci per a la Protecció
i la Gestió dels Espais
d’Interès Natural del
Ripollès la redacció
dels plans NEUCAT i

TRANSCAT per la necessitat de disposar d’un
instrument de planificació de protecció civil per
cobrir les possibles emergències que es donin al
municipi.
Ja al gener de 2007 es
va signar un conveni
de col·laboració entre
el Consorci per a la
Protecció i la Gestió
dels Espais d’Interès
Natural del Ripollès i
l’Ajuntament de Llanars,
per a la redacció de Plans
d’emergència municipals.
Actualment ja disposem del manual bàsic
i del plans INFOCAT,
INUNCAT i SISMICAT
i manca la redacció dels
manuals NEUCAT i
TRANSCAT, amb els
programes d’implantació
pertinents. L’elaboració
d’aquests Plans de protecció civil municipals té un
pressupost total de 4.000
euros que es finançaran
en gran part gràcies a un
ajut de la Generalitat de
Catalunya.

27 i 28 de
setembre, festes
locals de Llanars
per al 2010
El ple de l’Ajuntament
va aprovar que els propers 27 i 28 de setembre
seran les festes locals de
Llanars per al 2010, coincidint amb la celebració
de la Festa Major de
Llanars, el quart cap de
setmana de setembre.
L’Estatut dels Treballadors estableix que de les
catorze festes laborals,
dues seran locals, i es
fixen a proposta dels municipis. També s’estableix
que les festes locals han
d’ésser dues i no poden
escaure’s en diumenge ni
en cap dels dies de festa
oficials.
La piscina municipal ja és un espai
de connexió lliure
a Internet
La piscina municipal és
també un espai wifi, és
a dir, on els internautes
poden navegar lliurament i sense cost. Amb
la incorporació d’aquest

nou espai, ja són tres les
zones de Llanars amb accés a Internet sense fils:
l’edifici de la Cooperativa, la Plaça de l’Om
i ara també la piscina
municipal.
L’Ajuntament de
Llanars s’adhereix
al Catàleg de serveis del Dipsalut
El municipi de Llanars
s’ha adherit al Catàleg
de serveis de Dipsalut,
organisme autònom de
Salut de la Diputació de
Girona, sense cap tipus
de cost econòmic per
al consistori. Aquest és
el requisit necessari per
poder accedir als serveis
que ofereix el Dipsalut,
mitjançant diferents
programes específics
que donen cobertura
a les competències
municipals en salut
pública i a les polítiques
de promoció de la salut
adreçades a col·lectius
de risc. Alguns d’aquests
programes són gratuïts i
d’altres subvencionats.

16. MIRA QUÈ FEM!!

Mira què fem!!!
http://ceipmoreres.
blogspot.com/

Els nens i nenes del
CEIP Les Moreres tenim
un bloc que s’anomena
“Mira què fem!!!”.
Us convidem a visitarlo, allà hi trobareu
exposicions de treballs,
fotografies d’excursions
i sortides, presentacions
dels diferents projectes
que anem treballant i
moltes coses més. Així
veureu plasmat tot el
treball que fem a partir
de les TAC (tecnologies
de l’aprenentatge i la

comunicació).
L’adreça del nostre bloc
és la següent:
http://ceipmoreres.
blogspot.com/
L’equip de mestres considera molt important
anar integrant i incloent
a l’escola, recursos i eines
que fan referència a les
noves tecnologies. Intentem que tinguin una
presència transversal en
moltes de les àrees que
treballem a l’escola.

Pretenem que
l’alfabetització digital
sigui un instrument per
a l’aprenentatge dels
continguts curriculars i
l’assoliment d’objectius
d’etapa.
A l’aula apliquem les
TAC amb els diferents
recursos que l’escola té
al seu abast: ordinadors,
càmera digital, projector,
wifi per a tot el centre, i
properament una pissarra
digital.

Programa per conèixer l’entorn natural
La Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Llanars
han signat un conveni
de col·laboració per a la
realització del programa
d’educació ambiental
de coneixement de
l’entorn natural a les
escoles. Aquest programa
està destinat a alumnes

d’ensenyament primari
en zones d’escolarització
rural de municipis de
menys de 10.000 habitants, com és el cas de
Llanars.
En virtut d’aquest conveni, la Diputació es fa
càrrec del 100% de les

despeses de coordinació
i gestió del programa
d’educació ambiental
(que s’estableixen en
3.960 euros anuals) i
del 75% de les despeses
directes de realització de
l’activitat per part dels
grups d’alumnes.

