05

butlletí d’informació del municipi de Llanars · Estiu ‘10

Llanars recupera la plaça de l’Om
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Benvolguts llanarencs i llanarenques,
En aquests temps tan complicats que corren estem aprenent molt i crec que ara és hora de
canviar les coses que no funcionen, o aquelles que han esdevingut un luxe. Seria bo que tots
féssim un exercici d’humilitat i reconduïm la nostra situació per instal·lar-nos en un pla més
realista. Potser en els últims anys ens havíem cregut, o ens havien fet creure, que érem més
rics del compte. Potser pensàvem que la situació que estàvem vivint ja era normal i que mai
més tornaríem enrere.
Els ens locals tampoc han estat immunes a aquesta percepció i els ha passat més o menys el
mateix que a les economies familiars. I és que quan hi ha menys diners circulant, tothom en
surt perjudicat d’una manera o d’una altra. Penso que els que han mantingut una bona gestió poden tenir alguna dificultat però se’n sortiran. Ara bé, també m’imagino que s’hauran
de buscar noves fórmules per intentar abaratir costos en els serveis municipals. Potser ara
tocarà associar-se i donar serveis comuns amb altres ajuntaments; potser ara tocarà millorar l’eficiència de l’administració en determinats aspectes, i potser també tocarà replantejar
quins serveis són imprescindibles i quins, tot i ser de gran utilitat, són prescindibles. Potser
també serà hora que els ciutadans no es recolzin tant en l’administració per a determinats
serveis i que millorin la seva col·laboració. Llanars, en aquest aspecte, havia estat un gran referent: la construcció de la piscina municipal a través d’una iniciativa popular l’havia portat
a ser un dels municipis amb més dinamisme del seu entorn. No vull dir que hàgim de tornar
a construir equipaments municipals, però sí que tothom pot ajudar a la seva manera. Cal que
siguem conscients que quan no respectem la via pública, l’embrutem, fem malbé el mobiliari
o els equipaments, no reciclem adequadament els residus que generem, malgastem l’aigua,
etc., ens costa diners. Per tant, el civisme i la col·laboració en aquest aspecte és vital per tal
que el consistori no hagi d’incrementar excessivament en el futur les taxes i els impostos que
recapta dels ciutadans.
Pel que fa a la reestructuració de les administracions, penso que ja hem avançat una mica. La
Mancomunitat de la Vall de Camprodon ha anat agafant dinamisme i crec que ha de servir
de nexe d’unió entre els municipis que en formen part i que ha de portar-nos a compartir
encara més serveis, minimitzant així les despeses i fomentant l’ús de recursos compartits.
El Consell Comarcal ha estat un ens de servei als ajuntaments, fet molt d’agrair i que ens
ha permès als municipis petits disposar dels serveis necessaris amb uns costos raonables. En
els darrers temps, Llanars ha fet passes per millorar determinats serveis optimitzant el seu
cost. En tenim dos clars exemples: un d’ells és la gestió dels seus boscos comunals, que l’ha
delegada al Consorci de Gestió dels Espais Naturals del Ripollès juntament amb molts altres
municipis de la comarca. L’altre exemple, que penso que marcarà un avanç important en el
futur, és la gestió del servei d’aigua. Com ja sabeu, l’Ajuntament ha entrat a formar part d’un
consorci de municipis que gestionen directament l’aigua (CONGIAC), amb l’objectiu de
professionalitzar el servei amb el mínim cost possible, aprofitant les economies d’escala que
s’originen amb el fet d’associar-se amb altres municipis. Crec que aquest serà el camí del futur
i que, com sempre, qui hi arribi tard potser patirà greus conseqüències econòmiques. Hem
d’intentar avançar-nos als nous temps que vindran i intentar predir el futur i prendre les decisions adequades que ens permetin afrontar-lo amb garanties. Evidentment, el fet d’avançar-se
té els seus riscos, però en tots els fòrums empresarials i de direcció és ben coneguda la frase:
“Val més prendre una mala decisió que no prendre’n cap”.
És evident que no tenim una bola de vidre per predir què vindrà, però la nostra obligació
és intentar encaminar adequadament el futur del nostre Ajuntament, que en definitiva és la
casa de tots nosaltres.

Esteve Costa i Sala
Alcalde-President de l’Ajuntament de Llanars
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Llanars recupera la Plaça de l’Om
Ja s’han iniciat els treballs de reforma d’aquest espai per tal de convertir-lo en el centre social
del poble
Passat l’estiu, Llanars
haurà recuperat la plaça de
l’Om. Aquest mes de juliol
han començat els treballs
d’urbanització d’aquest
espai, els quals han d’estar
enllestits el proper setembre. Les obres de reforma,
un projecte redactat per
Raquel Serrat i Noèlia
Portugal, s’han adjudicat a
l’empresa Josep Vilanova.
Amb aquesta obra el
consistori vol dignificar
el nucli de Llanars i fer-lo
més adequat al seu entorn.
El principal canvi és que
serà per a ús exclusiu de

vianants, és a dir, quedarà
prohibida la circulació
rodada. L’objectiu final és
que es converteixi en el
centre de reunió o trobada de la gent del poble;
un espai on els ciutadans
i ciutadanes es puguin
asseure en un banc, parlar
amb els altres veïns i
dur-hi a terme activitats
diverses. Es pretén 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 concentració d’una

multitud de persones.
En un primer moment
estava previst que aquesta
obra s’executés l’any 2012
i havia d’estar subvencionada en un 15% del cost.
Els tràmits realitzats per
l’Ajuntament de Llanars
han permès avançar dos
anys la reforma i que
aquesta estigui finançada
en un 90% pel Pla Únic
d’Obres i Serveis. El pressupost total de l’obra és de
177.084,28 euros.
Està previst que els
llanarecs i llanarenques
puguins estrenar la plaça a
finals d’estiu.
La plaça de l’Om abans de les obres

Pèrdua d’aparcaments
Aquests treballs suposaran la pèrdua
d’una quinzena de places d’aparcament
al nucli de Llanars. L’Ajuntament ha
compensat aquesta pèrdua amb la creació
provisional d’un nou espai on és possible
aparcar-hi, situat al darrera de l’edifici de
la Cooperativa. En aquests terrenys hi
caben un major nombre de vehicles que a

la plaça de l’Om. L’Ajuntament ha signat
dos convenis amb dos propietaris per
tal d’utilitzar les seves finques fins que
es desenvolupi el sector urbanístic situat
darrera la Cooperativa. En el futur, el carrer previst en el Planejament urbanístic
permetrà suplir les places d’aparcament
d’aquesta solució provisional.

Urbanització
del carrer Conflent
Gràcies a una subvenció, les
aportacions econòmiques del
veïns s’han reduït
El Pla Zapatero servirà per contribuir
al finançament de la
urbanització del carrer
Conflent, a la qual
s’hi destinaran prop
de 24.000 euros. Està
previst que aquest
carrer es doti de nous
serveis –enllumenat i
clavegueram- a més de
l’asfaltatge i la construcció de voreres. L’obra
tindrà un cost total de
52.000 euros.
Els 28.000 euros restants seran aportats pels

veïns en concepte de
contribucions especials.
L’atorgament d’aquesta
subvenció ha estat una
gran notícia, ja que els
veïns han vist com es
reduïa la seva aportació
econòmica de l’obra.
En el cas que no
s’hagués aconseguit
l’ajut, els habitants del
carrer haurien hagut de
fer front al finançament
del 90% dels treballs o
bé no s’hagués pogut
realitzar aquesta actuació.

4. HISENDA

L’Ajuntament de
Llanars demana
subvencions per valor
de prop de 236.000
euros a diverses
administracions
Alguns ajuts han estat denegats mentre que d’altres
encara estan pendents de resolució
L’Ajuntament de Llanars ha demanat prop
de 236.000 euros en
subvencions a diferents
administracions per
tal que contribuexin al
finançament d’iniciatives
i projectes beneficiosos
per a la població. Part dels
ajuts han estat concedits,

mentre que d’altres estan
pendents de resolució.
L’Ajuntament ha demanat
a l’Estat espanyol, a través
del FEIL, finançament per
a les obres del carrer Conflent i del passatge de la
Plana. Les primeres encara
estan pendent de resolució

mentre que les segones ja
estan concedides. També
ha sol·licitat ajuts a la
Generalitat de Catalunya i
a la Diputació de Girona.
De moment la única que
ha estat denegada ha estat
per al Pla d’Acció-magatzem d’estella, sol·licitada a
la Diputació de Girona.

Llanars
tanca el
2009 amb un
romanent
de 128.000
euros

L’Ajuntament
paga
als seus
proveïdors
abans de
dies 60 dies

L’Ajuntament de Llanars
ha liquidat el pressupost de 2009 amb un
romanent de tresoreria
de 128.949,01 euros. Tot
i la crisi, els resultats
del pressupost de l’any
passat són positius, fet
que demostra la bona
salut de les finances
municipals i la bona
gestió que s’està fent a
nivell econòmic. Del
total del romanen, uns
28.000 euros són per a
compromisos adquirits,
mentre que la resta
(100.000 euros) són el
romanent net.

L’Ajuntament de Llanars,
per tal de no agreujar
la situació de crisi que
es viu actualment, està
posant a la pràctica el
ferm compromís de
pagar els seus proveïdors
i contractats abans de 60
dies, i fins i tot sovint,
encara escurça més el
període de pagament.
L’Ajuntament de Llanars
desitja poder mantenir
aquest calendari durant
aquest any, sempre i
quan les administracions
paguin els ajuts que
atorguin en uns terminis
raonables.

SUBVENCIONS DEMANADES PER L’AJUNTAMENT DE LLANARS
MATÈRIA

PRESSUPOST
ACTUACIÓ

IMPORT
DEMANAT

IMPORT
CONCEDIT

GENERALITAT

Plaça de l’Om

177.084,28 €

27.459,59 €

112.459,59 €

DIPUTACIÓ

Activitats culturals 2010

40.886 €

4.469 €

4.469 €

ESTAT-FEIL

Carrer Conflent

23.768,47 €

23.768,47 €

Pendent

ESTAT-FEIL

Passatge la Plana

37.961,53 €

37.961,53 €

37.961,53 €

GENERALITAT

Catàleg Béns

MANCOMUNITAT

5.000 €

5.000 €

GENERALITAT

Càrrecs Electes

17.505,72 €

17.505,72 €

17.505,72 €

GENERALITAT

Despeses Jutjat de Pau

950 €

950 €

950 €

DIPUTACIÓ

Noves tecnologies

4.760,06 €

3.000 €

Pendent

DIPUTACIÓ

Del Pla a l’Acció-magatzem d’estella

17.670,5 €

10.000 €

Denegada

DIPUTACIÓ

Matèria forestal - Desbrossament de camins i recerca límits

4.500,52 €

3.825,44 €

3.825 €

DIPUTACIÓ

Matèria forestal - recuperació de pastures

5.220 €

4.437 €

3.825 €

DIPUTACIÓ

Fons de subvencions 2010-Legalització enllumenat exterior i
abastament al nucli de la Rossa

19.812 €

19.812 €

19.812 €

DIPUTACIÓ

Restauració de monuments - Església de sant Esteve

48.463,15 €

24.231,58 €

Pendent

GENERALITAT

Contaminació lluminosa

14.204,32 €

7.102,16 €

DIPUTACIÓ

Obres de competència municipal - Aportació de l’Ajuntament a
la Plaça de l’Om

17.708,43 €

9.000 €

9.000 €

GENERALITAT

Plans d’ocupació - remodelació cuina menjador escolar

7.495,52 €

7.495,52 €

7.495,52 €

GENERALITAT

Pla local de joventut - Tècnic compartit i activitats 2010-2011

19.514,51 €

19.514,51 €

Pendent

GENERALITAT

Millora de la gestió forestal sostenible

7.475,21 €

7.475,21 €

Pendent

2.832 €

2.832 €

Pendent

GENERALITAT Plans d’emergència municipal - revisió manual bàsic i INFOCAT
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Llanars traspassa la gestió de l’aigua
a un consorci de municipis
per millorar el servei
A través d’aquesta societat pública, es vol professionalitzar l’abastament per donar una bona
resposta al ciutadà
L’Ajuntament de Llanars
ha traspassat la gestió de
la xarxa d’abastament
d’aigua al Consorci
de Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya
(CONGIAC), per tal de
millorar i professionalitzar el servei. L’alcalde de
Llanars, Esteve Costa,
es mostra molt satisfet
d’aquest pas que ha
donat el municipi: “Cada
cop hi ha més exigències

de normatives sanitàries
i la gestió del servei s’ha
fet més complexa tècnicament i més costosa
econòmicament. Per això
hem decidit confiar-ne
la gestió a una consorci
d’ajuntaments amb una
llarga experiència en
aquest sector”.
Fins ara, la gestió de
l’aigua a Llanars la duia
el mateix agutzil, però en

jubilar-se, s’ha optat per
professionalitzar el servei. Tot i això, l’alcalde
ha assegurat que el preu
de l’aigua no augmentarà
per als residents.
CONGIAC es farà càrrec
de la gestió de la xarxa,
el diàleg amb els abonats i l’execució de les
obres relacionades amb
l’abastament. Aquesta
tasca es realitzarà conjuntament amb l’Ajuntament
de Llanars, de juliol a
desembre i a partir del gener de 2011, ja serà aquest
consorci el que gestionarà
totalment el servei.
L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa, ha assenyalat que aquest canvi de
gestió és molt important.
Per això va convocar
a tots els llanarecs i
llanarenques a un acte
públic el 23 de juliol
passat, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament, per
explicar tot el procés i
satisfer tot els dubtes.

16 ajuntaments que gestionen
l’aigua conjuntament

El cost de l’aigua:
una qüestió a debat

El Consorci de Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya (CONGIAC) està integrat per
16 municipis catalans i
suposen més de mig milió d’usuaris arreu del
nostre país. El gerent de
CONGIAC, Joan Gaya,

El debat sobre el cost de
l’aigua està cada cop més
sovint damunt la taula.
Paguem realment el cost
de l’aigua que gastem?
La majoria d’alcaldes
saben que no, perquè
moltes vegades han de
suplir amb altres partides
la part que no financia

explica que l’objectiu és
“compartir serveis i una
filosofia comuna dins
l’àmbit de la gestió pública de l’aigua”. Gaya
ha assenyalat que un
dels grans avantatges del
Consorci és que hi ha
ajuntaments grans, com

ara Manresa, Mataró o
Reus, que traslladen la
seva bona gestió a la resta de municipis. “El que
s’aconsegueix -explica el
gerent- és un bon rendiment i un bon manteniment a tots els municipis que en formen part”.

l’abonat. Joan Gaya
assegura que cal tenir
en compte que el que es
paga és el servei. “El cost
del servei, en un 80% no
és l’aigua en sí, sinó el
dret a estar connectat a la
xarxa i tenir-ne disponibilitat sempre que se’n
vulgui”.

6. URBANISME

El nucli de la Rossa
ja disposa d’aigua
potable
L’obra ha permès sectoritzar la xarxa
d’abastament, fet que suposa una notable millora
en cas d’avaria
Les 16 famílies que viuen
al nucli de la Rossa ja
disposen d’aigua potable.
I és que les obres per a
l’abastament d’aquest
servei a aquest nucli ja
han acabat. El projecte no
suposa només una important millora per a aquestes famílies directament
beneficiades, sinó que a
més, ha servit per sectoritzar la xarxa d’abastament.
En aquest sentit, el
projecte ha contemplat la
creació d’una anella de
circumval·lació al poble,
de manera que quan es
produeixi una avaria no
caldrà tancar l’aigua a
tots els veïns de Llanars,
sinó que només es deixarà
sense subministrament la
part afectada.
El projecte ha tingut un
cost de 193.000 euros,
dels quals fins a 174.000
són finançats a través del

Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya. Mentre es
realitzaven els treballs,
l’Ajuntament es va adonar
que la xarxa passava per
una parcel·la particular, de
manera que el consistori es
va haver de fer càrrec del
canvi de traçat.
El projecte ha consistit a
posar un canonada més
ampla a la zona de sortida
del dipòsit de Morer per
abastir la totalitat del municipi. La xarxa travessa la
riera de Feitús i s’enllaça
amb la xarxa actual del
carrer Font d’en Rafel
configurant així una anella
al casc urbà. Un nou
ramal condueix l’aigua al
nucli de la Rossa, abastint
els diferents habitatges
mitjançant una xarxa que
es ramifica per arribar a les
cases. Aquestes canonades
són sobredimensionades
a causa de la instal·lació

El barri de la Rossa ja té aigua potable.

d’hidrants i de la necessitat de minimitzar les pèrdues i assegurar el correcte
abastament.
Quasi dos
milions i mig
d’euros en 16
anys
Aquestes millores formen
part del Pla d’Abastament
d’Aigua Potable de
Llanars, que defineix les
actuacions que cal dur a
terme des d’ara fins a l’any
2025 i que han de garantir
que tots els habitants del
municipi disposin d’aigua
potable. Està previst que
el pla es vagi desenvolupant al llarg dels propers
16 anys. El cost total del
projecte serà de més de
2.400.000 euros, dels quals
el consistori ja n’ha executat uns 340.000 euros en
els 3 últims anys.

L’ACA encara
no finalitza
els treballs de
connexió de la
xarxa de Llanars
amb la depuradora
de Camprodon
El projecte ha de posar punt i final
al problema de les males olors i
d’insalubritat que pateixen alguns
barris

Les obres de sanejament del nucli de
Llanars encara no han
acabat. Segons els responsables de l’’Agència
Catalana de l’Aigua
(ACA), el motiu és que
s’ha hagut de modificar el traçat fins a
Camprodon, fet que
ha comportat haver
d’iniciar nous expedients d’expropiació.
Tot i així, els treballs
propers al nucli de
Llanars es troben
força enllestits, posant
punt i final a les males

olors provocades pel
vessament de les aigües
residuals al riu. L’ACA
va començar ara fa
un any els treballs
que han de permetre
connectar la xarxa de
clavegueram de Llanars
amb el col·lector de
Camprodon, evitant
la contaminació dels
rius i els problemes
d’insalubritat que des
de fa anys es venien
denunciant, els quals
provocaven queixes
constants per part dels
veïns.

URBANISME .7

Comencen els treballs per crear
el Passatge de la Plana
L’obertura d’aquest carrer escurçarà notablement el trajecte des del barri de la Plana fins al
nucli de Llanars
El juny passat van començar els treballs del què
serà el futur Passatge de la
Plana, un carrer que donarà accés directe des del
barri de la Plana al centre
de Llanars i a la plaça de
l’Om.
L’obertura d’aquest nou
vial tindrà un cost de
38.000 euros i permetrà
escurçar notablement el
trajecte fins el centre de
Llanars als veïns i veïnes
de la zona. Si abans havien de fer un recorregut
de fins a un quilòmetre
per arribar al nucli del
municipi, l’obertura
d’aquest nou tram els
permetrà arribar al mateix
punt recorrent només 300

metres. La construcció
del nou carrer, que serà
de vianants, va a càrrec
de l’empresa de Llanars
Construccions Guillaumes
i és obra de l’arquitecte
municipal Raquel Serrat
i Rodeja. Per fer possible aquesta millora,
l’Ajuntament ha hagut de
signar un conveni amb el
propietari de la finca per
tal que cedís el pas pel
seu terrenys de manera
gratuïta.
Aquest projecte serà
finançat per la subvenció
que arribarà a Llanars
dins el nou Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL),
conegut com a Pla Zapatero.

El propietari del número 29 del carrer
Catalunya ja ha rebaixat la planta
il·legal de l’immoble
El TSJC arxiva finalment aquest cas
pel qual l’Ajuntament ha hagut de
pagar 35.000 euros

El cas EDISTEL, l’edifici
del número 29 del carrer
Catalunya de Llanars que
tenia més alçada de la permesa, ha estat arxivat definitivament i tant el propietari com l’Ajuntament
han complert la sentència
que va dictar el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). Així,
l’Ajuntament ha hagut de
pagar una indemnització
de 35.000 euros al propietari de l’immoble, el qual,
per la seva banda, ha enderrocat la planta de més
que tenia el seu edifici.
En un primer moment, el
titular del número 29 del

carrer Catalunya demanava 217.000 euros.
Els fets remunten a l’any
1994, quan l’Ajuntament
va donar una llicència
d’obres que, segons el
TSJC, no complia amb la
legalitat.
La conseqüència d’aquest
error va ser que l’immoble
tenia més alçada de la permesa. Un veí va denunciar
els fets i el cas va acabar
al tribunal, el qual va
condemnat el propietari
a rebaixar la coberta de
l’immoble, despesa que ha
hagut de ser assumida parcialment per l’Ajuntament,

com a responsable d’haver
concedit una llicència per
una obra que no complia
amb la normativa municipal. L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa ha explicat que sentències com
aquesta “demostren que
la normativa urbanística
serveix per alguna cosa
i l’Ajuntament ha de fer
complir la llei”.
El propietari ha signat un
acord pel qual renuncia
a presentar cap al·legació
per danys i perjudicis a
l’Ajuntament a canvi de
cobrar els 35.000 euros per
finançar una part de les
obres.
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L’Ajuntament de
Llanars aposta per
fer una planta de
biomassa per reduir
despesa i contribuir a
l’estalvi energètic
Amb aquest equipament s’abastarien d’aigua calenta i
calefacció els edificis municipals: el consistori, l’escola i
la Cooperativa
L’equip de govern de
Llanars està convençut
de crear una petita planta
de biomassa al municipi
per a l’obtenció d’energia
tèrmica. Els beneficis
clars de construir aquesta
instal·lació són dobles:
d’una banda permetria
abastir de calefacció i
aigua calenta els edificis
municipals, repercutint
directament en un abaratiment de costos, i de
l’altra, crearia ocupació.
Segons explica l’alcalde,
Esteve Costa, actualment
a Llanars hi ha “1.500
hectàrees de boscos comunals, als quals no s’hi feia
cap tipus de gestió, perquè
la qualitat de la seva fusta
no és suficient per a l’ús
comercial”. En aquest
sentit, es va demanar al
CEINR que realitzés un

projecte que estudiés la
viabilitat tècnica de crear
una caldera de biomassa
que aprofités tots els beneficis forestals de manteniment del bosc per escalfar
tres edificis municipals:
l’Ajuntament, l’escola
i la Cooperativa. S’ha
calculat que es necessitarien unes 60 tones a l’any
per generar el combustible necessari per abastir
d’energia els tres edificis
municipals.
Cinc
vegades més
econòmic
Aquest estudi del CEIN
del Ripollès analitza la
relació econòmica que
hi ha entre la caldera de
biomassa i la de gasoil,
resultat que és 5 vegades
més econòmic a favor de

la biomassa. Així doncs,
des de l’Ajuntament es
veu clar que aquesta opció
serà rendible.
L’Ajuntament també va
encarregar el projecte
constructiu a una empresa
d’enginyeria especialitzada per tal d’avaluar
i valorar la instal·lació
d’un equipament d’aquest
tipus per a l’abastiment de
calefacció i aigua calenta
sanitària als tres edificis
municipals.
Segons aquest estudi, la
inversió que comportarà la creació d’aquesta
planta està al voltant dels
200.000 euros, “inversió
que ens agradaria fer
sempre que trobem les
línies d’ajuts que ens ho
permetin afrontar”, assenyala l’alcalde. “Tenim un
producte al bosc que no

el traiem; amb la planta
de biomassa, a més de
netejar-lo, crearíem llocs
de treball i a més, estalviarem en combustible”,
explica Esteve Costa.
Per tal de fer front
a aquesta inversió,
l’Ajuntament ha sol·licitat
subvencions a diferents
administracions. En
aquest sentit, ha demanat
una ajuda de 60.641,64
euros a través del Consell
Comarcal del Ripollès en
el marc del Pla de dinamització i a l’ICAEN (Institut Català de l’Energia)
per al finançament
d’aquesta instal·lació.
Darrerament l’alcalde,
juntament amb tècnics del
consorci d’Espai d’Interès
Natural del Ripollès, s’ha
reunit a Barcelona amb
tècnics d’aquest organisme

Un estudi sobre biomassa creu que una de les plantes de
cogeneració hauria d’estar al Ripollès
Un estudi encarregat
pel Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines (CILMA) sobre
la producció d’aquesta
energia conclou que les
comarques de Girona,
tenint en compte la
quantitat de biomassa fo-

restal primària (BFP) que
generen, poden abastir
cinc plantes de cogeneració mitjanes com a
màxim, amb un consum
inferior a les 30.000
tones/any cadascuna. Les
tres comarques amb més
potencial de BFP són
la Selva, el Ripollès i la

Garrotxa. Segons aquest
informe, l’escenari més
recomanable per a un
aprofitament realista de
la biomassa hauria de
guiar-se per pautes com
ara la promoció dels usos
tradicionals de pastura
extensiva; la compatibilitat de l’ús tradicional de

llenyes per a llars de foc i
estufes amb la trituració
de biomassa; el foment
de les calderes domèstiques i d’equipaments, i
la producció de pèl·lets
i briquetes, que facilita l’ús de calderes
amb poca capacitat
d’emmagatzematge.

per explicar el projecte.
Tant el Consell Comarcal com els ens de la
Generalitat han vist bé la
iniciativa del municipi i
s’han compromès a ajudar
a què el projecte pugui
esdevenir una realitat. A
data d’avui encara no es
disposa de la totalitat del
finançament d’aquesta inversió, però l’Ajuntament
està treballant per obtenir
les línies d’ajut necessàries
per fer-la viable.
Més llocs de
treball
Esteve Costa considera que aquest projecte
“activaria econòmicament
aquest sector, ja que
generaria llocs de treball”
per a la zona. Explica
que si es crea “demanda
d’estella, pot ser que hi
hagi més gent que se sumi
a la biomassa”. Emmarcat dins la voluntat de
desenvolupar aquesta
planta, l’alcalde va visitar
darrerament un projecte
similar al Pirineu francès,
el qual està resultant tot
un èxit, ja que a més de
l’estalvi econòmic genera
molts llocs de treball: en
la recollida la llenya, la
gestió de la caldera...
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L’Ajuntament de
Llanars fa una
nova campanya de
recuperació de les
pastures comunals
A través dels ajuts de la Diputació de Girona aquest
hivern se n’han pogut recuperar 20 hectàrees
L’Ajuntament de Llanars
ha destinat prop de 12.000
euros aquest hivern en la
recuperació de les pastures comunals. El tècnics
del Consorci d’Espais
d’Interès Natural del
Ripollès (CEINR) han
dirigit les actuacions. En
total, s’han pogut recuperar fins a 20 hectàrees de
pastures a la collada del
solar d’Amunt i de Feitús,

gràcies també als ajuts de
l’Àrea de territori i medi
ambient de la Diputació
de Girona.
Els treballs han consistit
en desbrossar el sotabosc i
retirar les restes,
així com realitzar una
poda a dos metres del terra
dels arbres que es van
deixant, de forma dispersa, en les pastures.

Aquestes actuacions són
molt necessàries per mantenir els usos ramaders a
les parts altes de les
muntanyes, de manera
que el bestiar pugui gaudir
d’herba fresca per alimentar-se durant els mesos
d’estiu.
La utilització de pastures
comunals es basa en els
usos i costums ancestrals
de cada municipi.

S’adquireix
una
mànega
ramadera i
una tanca
mòbil per a
ús públic
Des de l’Ajuntament s’ha
adquirit aquest any una
mànega ramadera per a ús
públic, així com una tanca
mòbil. Des del consistori
es considera molt important aquesta inversió que
donarà servei al sector de
la ramaderia, un dels més
importants a Llanars. Els
ramaders poden agafar-la
lliurament i utilitzar-la, i
tan sols s’ha de retornar
un cop s’ha fet servir. Per
finançar aquesta actuació
s’ha obtingut una subvenció de la Diputació de
Girona.

L’ACA neteja
la riera de
Feitús
Curs de poda per als
treballadors de les
brigades
La Mancomunitat de la
Vall de Camprodon va
organitzar el mes de febrer
passat un curset de poda
per als treballadors de
les brigades municipals
del pobles de la Vall, que
es va fer a la Sala de la
Cooperativa de Llanars.
El curs va constar d’una
part teòrica i d’una altra
part pràctica. La part
teòrica va ser impartida

per l’enginyer agrònom Sr.
Arimany i la pràctica pel
jardiner Sr. Pere Monturiol.
L’objectiu és que les
nostres brigades, a les
quals els toca fer una gran
varietat de feines, tinguin
dintre de les possibilitats
la major formació possible. La resposta va ser
bona i molt aprofitada per
part de tots ells.

Després de tres anys
de demora, finalment
l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) ha
netejat la riera de Feitús. L’Ajuntament de
Llanars va fer aquesta
petició al novembre
de l’any 2007, però no
ha estat fins ara que
s’ha fet realitat la seva
petició. L’Ajuntament
considera que aquesta
actuació és molt important per reordenar
el bosc de ribera i
minimitzar els riscos

en cas d’avinguda
d’aigua. Després de
mesos d’insistència,
l’ACA ha atès les peticions de l’Ajuntament
i ara una bona part
de la riera de Feitús es troba en bon
estat de conservació.
L’actuació ha consistit
en l’eliminacio de
vegetació i d’obstacles
que alteraven el funcionament hidràulic
de la riera, per prevenir possibles inundacions.
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El Camp de Tir de Llanars és una
de les obres finalistes dels Premis
d’Arquitectura de les comarques
de Girona 2010
D’entre els 117 projectes presentats, el jurat va escollir els 22 millors
El Camp de Tir de Llanars
ha estat un dels 22 projectes que han estat seleccionats pel jurat com a millors de tots els que s’han
presentat a la 13ena edició
dels Premis d’Arquitectura
de les comarques gironines. Les tres obres guanyadores han estat Casa
Collage, al Call de Girona,

Conductes
incíviques

el nou accés a l’escola
bressol de Santa Cristina
d’Aro i el nou edifici per a
cicles formatius de l’IES la
Garrotxa d’Olot.
L’obra del Camp de Tir
de Llanars, un projecte
de Raquel Serrat i Noèlia
Portugal, ha rebut el
reconeixement del jurat com a finalista. En

total, 117 obres s’havien
presentat al concurs, el
qual pretén reivindicar
l’arquitectura com a
disciplina única. En aquest
sentit, a diferència de les
altres edicions, els nous
Premis d’Arquitectura
eliminen les categories
d’arquitectura, interiorisme, espais exteriors i

Aquesta bona notícia
contrasta amb el fet
que uns brètols han
robat les graelles del
Camp de Tir. Malgrat
que estaven lligades
amb una cadena, els
brètols les han tallades
i se les han emportat.

Des de l’Ajuntament
de Llanars es vol
denunciar conductes
com aquesta i vol
recordar que els espais
públics els hem de
cuidar perquè els actes
incívics ens costen
diners a tots.

espais efímers per reivindicar l’arquitectura com a
disciplina única i transversal, i valorar la seva
qualitat en si mateixa, amb
independència del seu ús,
mida o especialitat.
Les obres finalistes estaran
exposades fins el proper
12 de setembre a la seu
del Col·legi d’Arquitectes

de Catalunya a Girona.
L’accés és lliure i gratuït,
de 9 a 15 hores els dies
feiners. Aquesta mostra
vol donar a conèixer
l’arquitectura que es
realitza a la demarcació
de Girona. Les obres de
reforma de l’àrea de lleure
Camp de Tir es van acabar
l’estiu passat.

El Camp de Tir de Llanars

Més espai a la piscina municipal
L’Ajuntament ha doblat la zona verda d’aquest equipament i ha plantat més arbres
per guanyar ombres
Aquest estiu els llanarencs
i llanarenques podrem
gaudir de més espai a la
piscina municipal. Arran
del nombre creixent
d’usuaris, any rere any,
des de l’Ajuntament s’ha
optat per ampliar la zona
verda fins a gairebé el
doble, per tal de millorar
la comoditat dels abonats.
Amb el pas dels anys,
l’espai d’enjardinament
d’aquest equipament havia
quedat petit, sobretot el

mes d’agost, quan a part
dels veïns del municipi
també hi solen acudir els
propietaris de segones
residències i visitants. S’ha
aprofitat aquesta ampliació
per plantar més arbres a
la zona verda, els quals
a la llarga contribuiran
a disposar de més zones
d’ombra.
Una altra de les millores
que s’han fet en aquest
espai és la remodelació de
la sala de màquines, on

s’ha instal·lat una coberta
per prevenir la humitat.
Tots aquests treballs estan
finançats amb una subvenció de la Diputació de
Girona per a equipaments
esportius.
Cal recordar que des de
l’estiu passat, la piscina
municipal és zona wifi
lliure i per tant, qualsevol ciutadà o visitant pot
connectar-se a Internet de
forma gratuïta amb el seu
ordinador portàtil.
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El Ministeri de Cultura francès
i la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon posen les bases del
“label” transfronterer
S’han signat un conveni que defineix les accions a desenvolupar per preservar i potenciar turísticament les Valls del Ter i del Tec

El Ministeri de Cultura
francès i la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon
van signar el 27 de maig
passat un conveni per
tirar endavant el “label”
del País d’Art i d’Història
Transfronterer de les Valls
del Tec i del Ter. Aquesta
iniciativa pretén fomentar
turísticament aquesta zona
i alhora protegir el seu
patrimoni arquitectònic i
cultural.
El conveni posa les bases
de com s’ha de desenvolupar el projecte, des de

qui l’ha de liderar fins a
quins objectius persegueix,
en què s’han de traduir,
i quan i a qui s’ha de
fer balanç de les accions
realitzades. Les Ciutats i
Països d’Art i d’Història
constitueixen una xarxa
nacional francesa, que
compta actualment amb
139 projecte adherits,
els quals es beneficien
d’aquest “label”.
Aquesta és la primera
iniciativa de promoció turística de caire
transfronterer d’aquesta

«etiqueta» francesa. Arran
d’aquest fet, han sorgit
dificultats en tractar-se de
dos estats diferents, fet pel
qual s’ha pactat la creació
de l’Agrupació Europea
de Cooperació Territorial (GECT), un ens que
pretén facilitar la cooperació territorial per reforçar
la cohesió econòmica i
social d’ambdós territoris.
Una de les missions de
la GECT és assegurar la
transmissió a les generacions futures dels testimonis de la història i de l’estil
de vida.

Potenciar el
conjunt del
territori
El projecte cultural Ciutats
i Països d’Art i d’Història
Trasnfronterer de les Valls
del Tec i el Ter associa tot
un conjunt d’elements
diversos –patrimoni
natural i paisatgístic,
arquitectura, urbanisme
i mobiliari, patrimoni
tècnic i etnològic– que
contribueix a la identitat
d’un territori associant els
ciutadans a altres persones
implicades.

Aquest projecte, entre
d’altres aspectes, es concreta en la creació de la figura
de l’animador del patrimoni, el qual haurà de liderar
les accions següents: la
definició d’un programa
de visites i conferències i
d’altres propostes originals
de divulgació, el desenvolupament d’accions de sensibilització arquitectònica,
conscienciar i implicar
els habitants de les zones
adherides en el projecte,
promoure i divulgar els
seus valors i atraure el
turisme.

El nostre patrimoni
La diversitat patrimonial
de les Valls Catalanes
del Tec i del Ter, així
com la seva amplitud
històrica, donen a
aquest espai transfronterer una riquesa
important, sorprenent
per a una zona fronterera, amb un total de
311 indrets arqueològics
destacats.
El projecte diferenciarà
els següents àmbits
temàtics :
- Arquitectures i
urbanisme (estiueig i
termalisme)
- Patrimoni natural i

paisatge
- Patrimoni religiós i
funerari
- Frontera i patrimoni
militar
- Patrimoni industrial i
artesanal
- Arts (música, literatura
i pintura)
Cal destacar que en
aquesta zona, el paisatge
i el patrimoni construït
porten l’empremta
del període medieval,
tant en l’estructuració
territorial com en les
arquitectures religiosa i
militar. L’època moder-

na ha marcat igualment
els pobles i al segle XIX
i al començament del
XX, el “pyreneisme”
i el termalisme han
dotat el territori d’una
important arquitectura
d’estiueig, sobretot a
Camprodon amb el
moviment modernista.
Durant aquest període
també cal destacar la
freqüentació pel territori, i sobretot per Ceret,
d’artistes de totes les disciplines que han aportat
la seva pròpia lectura i
visió del paisatge.
També es promocionaran els elements paisatgístics.
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Un espectacle de cabaret, àries i
cançons, protagonistes a Llanars
dins el Festival de la Vall de
Camprodon
AGENDA D’ACTIVITATS D’ESTIU
Dissabte 31 de juliol
CANTADA D’HAVANERES
A les 22.30 h, cantada d’havaneres amb el GRUP
REMS, a la piscina municipal
Dissabte 7 d’agost
FESTA DEL JOVENT
A les 24 h, amb l’actuació de MR. POTATO, a la Plaça
de l’Om
Diumenge 15 d’agost
FESTA DE LA MAINADA
A les 15.30 h, amb animació infantil i festa de l’escuma,
amb CIA. SAPASTRES, a la Plaça de l’Om
Dissabte 21 d’agost
CONCERT DINS EL FESTIVAL DE MÚSICA DE LA
VALL DE CAMPRODON
A les 22 h, a la Sala de Ball de Llanars.
“Retratades”, espectacle de cabaret a càrrec de LES SIXTERS. Montse Baeza, Irene Casadevall, Glòria Garcés,
Maria Casellas, Cristina Gavilán, Marta Sasanedas,
Esther Westermeyer i Enric Canada.

La incorporació de Sant Pau de Segúries és la novetat
més destacada d’aquesta XI edició
Llanars acollirà un espectacle de cabaret i un
recital d’àries i cançons,
dins el Festival de la Vall
de Camprodon que se
celebra aquest estiu. La
primera proposta arribarà
dissabte 21 d’agost, a les
deu del vespre, a la Sala
de Ball, amb l’espectacle
“Retratades” del grup
gironí Les Sixters, integrat
per Montse Baeza, Irene
Casadevall, Glòria Garcés,
Maria Casellas, Cristina

Gavilán, Marta Sasanedas,
Esther Westermeyer i Enric Canada. Per la diada,
l’11 de setembre, els llaranencs podrem gaudir d’un
recital d’àries i cançons a
càrrec dels sopranos Maria
Bellido i Miki Mori, amb
l’acompanyament d’Anna
Balvak al piano. L’actuació
tindrà lloc a les deu del
vespre a l’església de Sant
Esteve.
El Festival de Música de la

Vall de Camprodon arriba
enguany a la XI edició,
amb la novetat de la
incorporació del municipi
de Sant Pau de Segúries
en l’organització. Sant Pau
de Segúries és el cinquè
municipi que s’afegeix al
Festival, que va néixer al
1999 com una iniciativa
dels municipis de Llanars,
Setcases i Vilallonga de
Ter. L’any 2008, Molló va
decidir sumar-s’hi, i ara ho
fa Sant Pau.

Diumenge 22 d’agost
ACTIVITATS D’ESTIU
A les 18 h, danses amb el grup folklòric ESQUIMALS
ERGYRON, a la Plaça de l’Om
A les 22.00 h, espectacle de màgia amb el MAG FÈLIX
BRUNET, a la Sala de Ball
Dissabte 11 de setembre
CONCERT DINS EL FESTIVAL DE MÚSICA DE LA
VALL DE CAMPRODON
A les 22 h, àries i cançons a l’Església de St. Esteve
de Llanars. Amb Maria Bellido, soprano; Miki Mori,
soprano, i Anna Balvak, piano.

Les Sixters, en una de les seves actuacions.

La vella Dixieland
Des del juliol fins al setembre s’han programat un total de 10 concerts, dos més que
en l’any anterior, a causa de l’adhesió de Sant Pau de Segúries. Justament aquest municipi rebrà la que serà – amb tota probabilitat- l’actuació més concorreguda: el 5 de
setembre, a dos quarts de vuit del vespre, La vella Dixieland portarà el seu espectacle
“L’aventura del jazz” al Pavelló Municipal d’Esports Jaume Vila i Oliveda d’aquesta
població. Podeu trobar tota la informació del festival a l’adreça www.vallcamprodon.
cat/festival.
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Entrevista
a Joaquim Solé
Agutzil de Llanars des de fa més de 25 anys
“UN ANY, LA XARXA D’AIGUA SE’NS VA OMPLIR DE GRANOTES I ENCARA NO SABEM PER QUÈ!”
Segur que a la majoria de vosaltres se us ha presentat en Quim Soler algun dia a casa i us ha dit que no teniu aigua. I és que durant els
darrers 25 anys, en Quim s’ha fet càrrec de la gestió de l’aigua al nostre poble, un servei que ara a passat a mans del Consorci de Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya. En Quim aquest any ha fet 65 anys, s’ha jubilat i ha deixat l’aigua de Llanars per ocupar-se d’ell mateix
i de la seva família. Ara està més predisposat que mai a cuidar la seva néta, de només dos mesos i mig.
- Vostè aquest any es
jubila. Quants anys
ha fet d’agutzil a
l’Ajuntament?
- No ho recordo exactament; deu fer 25 o 26
anys. Devia tenir poc
més de trenta anys quan
vaig començar.
- Quina és exactament
la feina de l’agutzil?
- La meva feina era molt
simple: m’encarregava
de les aigües del poble
i d’obrir i tancar
l’Ajuntament.
“Aquesta feina
només tenia
l’inconvenient
que les avaries no
tenien hora, petaven
quan menys t’ho
esperaves i sempre
hi havies de ser”.
- I era molt complicada
aquesta feina?
- Ui, ha canviat molt!
Abans era una feina
molt complicada. Les
canonades eren molt
velles i fetes d’uralita i
tenien moltes avaries.
Ara, com que tot és
nou, fet de PVC, ha
canviat molt.

- Recorda aquest canvi de
la xarxa?
- Deu fer cosa de 10 o 12
anys que es va decidir
canviar totes les canonades del poble. Com que
abans eren de plom, hi
havia moltes avaries.
- I més ara encara deu
haver canviat més, amb
totes les millores que
s’estan fent amb la xarxa
d’aigua?gua...
- Ara, la gestió l’ha assumit un consorci i tot està
informatitzat. Els ordinadors t’ho marquen tot: si
hi ha clor, si no... abans
tot era manual.
- I ho feia tot vostè sol o
l’ajudava algú més?
- Sí. També havíem de
portar un registre de tot:
del clor, si l’aigua era tèrbola.... En Martí –el farmacèutic de Camprodonvenia 3 o 4 vegades l’any
i si detectava alguna cosa
a l’aigua quedava anotat
a aquest registre. També
venia l’empresa Sorea 4 o
5 vegades a l’any a fer analítiques a l’aigua.

- Recorda alguna curiositat?
- Hi va haver un any que
la xarxa es va omplir de
granotes i encara no sabem per què. Cada dia hi
havia dues o tres cases –i a
vegades fins i tot més- que
es quedaven sense aigua
per culpa de les granotes.
Anaven a parar a l’entrada
de la casa i havíem de
rebentar la canonada. No
sabem per on entraven
però hi havia uns filtres
amb unes broques de cinc
mil·límetres, i pensem
que devien entrar per
aquests foradets. Tot plegat va durar un any i mig,
principalment a la tardor.
Hi havia un llauner, en
Pons de Camprodon, que
sempre em deia “nen, ja
t’ho deia jo que l’aigua fa
mal!”.
- Alguna altra?
- Recordo un altre dia,
per la Festa Major, que
estàvem dinant i l’alcalde,
jo i un altre persona vam
haver de deixar els convidats per anar a aturar una
rebentada. Com que les
canonades eren d’uralita
rebentaven quan menys
t’ho esperaves. Era complicat. Ara amb els tubs

de PVC, d’avaries pràcticament no n’hi ha.
- Què és el que més li
agradava de la seva feina?
- Que tractava amb
molta gent, amb tot
el poble. Només tenia
l’inconvenient que les
avaries no tenien hora,
petaven quan menys
t’ho esperaves i sempre hi
havies de ser.
- I el que menys?
- Això, el fet que les avaries eren del més imprevisible. També vam passar
estius en què l’aigua anava
molt justa. Amb l’alcalde,
més de quatre vegades,
vam comentar fent broma
que millor que marxéssim que si no els veïns
se’ns menjarien!! Alguna vegada havíem anat
al dipòsit i ens havíem
trobat que només hi havia
50 centímetres d’aigua.
Recordo un any que marxava molt malament i que
hi havia molt poca aigua,
que l’Alcalde va demanar a Camprodon si ens
deixaven connectar una
mànega a la seva xarxa
i així vam solucionar el
problema.

A partir d’aleshores van
decidir fer el dipòsit de
Pou dels Vivers.
- I els passava molt sovint
aquesta “sequera”?
- Ens hi trobàvem sovint
a l’estiu. La xarxa era
construïda dels anys 50,
quan a Llanars només
hi havia 100 cases, i
que el poble ha anat
creixent. Ara hi ha 700
comptadors. I encara es
va haver de fer un altre
pou, perquè en moments
puntuals, amb un de
sol tampoc no en fèiem
prou. Amb aquest segon
pou s’agafava l’aigua del
riu. Era considerat un
pou auxiliar, és a dir,
quan no hi havia més
solució es tirava d’aquest.
Es posava més clor a
l’aigua i es filtrava al
màxim perquè no fes mal
a la gent. El que volia la
gent era aigua! Però amb
els pous aquest problema
es va solucionar.
- Quin balanç en fa de
tot plegat?
Molt positiu, i tant que
sí! Hi ha hagut molt bo
rotllo amb tots els alcaldes. Amb tots ha estat bo
i amb el personal també!!

14. SERVEIS SOCIALS /JOVENTUT

L’Ajuntament dobla la seva
aportació en Serveis Socials
El motiu és la manca de suport econòmic de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament de Llanars
ha hagut de fer front,
aquest anys a despeses
superiors destinades a
l’àrea de Serveis Socials.
En concret, s’ha doblat
l’aportació municipal a
aquesta àrea. El motiu
és que la Generalitat ha
retirat un dels ajuts importants que destinava a
serveis socials.
La Generalitat va deixar de
pagar a finals del 2009, per
la qual cosa, l’Ajuntament

Editada una
guia amb les
activitats
d’estiu per als
joves

es va haver de fer càrrec
de les despeses que abans
es finançaven amb aquests
ajuts. Aquest és el cas de
l’assistència a domicili.
L’usuari paga la meitat del
servei i l’Ajuntament paga
l’altra meitat, avançant els
diners que a finals d’any
li fa efectiva la Generalitat
en concepte d’ajuts.

de càrrec l’Ajuntament
(per tal que no repercutís
l’import íntegre en l’usuari
i els seus familiars).

L’any 2009, la Generalitat
va anunciar que retirava
aquesta subvenció, per la
qual cosa se’n va haver

Aquesta any es preveu
que la Generalitat torni a
atorgar aquests ajuts, però
seran inferiors als que es
tenien fins ara. Per tant, la
despesa de l’Ajuntament
en Serveis Socials serà
molt més important.
L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa, ha mostrat
el seu enuig per la situació

Les regidories de Joventut de Llanars, Sant Pau
de Segúries, Vilallonga
de Ter, Setcases, Molló i
Ogassa han editat, sota
la coordinació del Servei
de Joventut del Consell
Comarcal del Ripollès,
una guia per difondre les
activitats d’estiu organitza-

des per cada municipi. La
guia s’ha editat en format
de llibret petit desplegable
i de cartells mensuals.
En aquesta publicació
els joves poden trobar
informació sobre totes les
activitats que poden dur
a terme durant els mesos
d’estiu.

i ha assenyalat que “hi ha
incertesa en el què passarà
en els propers anys”.
Davant d’aquesta situació, l’any passat tots els
ajuntaments del Ripollès
van decidir unànimement
assumir aquest servei
encara que representi un
problema pressupostari i
un cost afegit. “Seguirem
donant el servei encara
que tinguem menys diners”, ha assegurat Esteve
Costa.

Un nou número de la revista Infojove
Ripollès
Ja és al carrer un nou
número de l’InfoJove Ripollès, la revista adreçada
al jovent de la comarca,
editada des del Servei
de Joventut del Consell
Comarcal del Ripollès.
Els 3.000 exemplars que
s’han editat ja es van
començar a repartir a
principis de juny entre els

centres d’educació secundària, punts d’informació
juvenils, els centres cívics
i els ajuntaments, entre
d’altres.
Aquesta tercera edició de
la publicació, que té una
periodicitat trimestral,
conté una presentació
inicial a càrrec del nou

conseller comarcal de
Joventut, Joan Álvarez i
Pujol. L’InfoJove del mes
de juny també repassa
temes de formació i
aprenentatge, d’oci i de
lleure, d’esports i, fins i
tot, d’habitatge, amb la
publicació d’ofertes de la
Borsa de Lloguer Comarcal d’Habitatge.

La via verda
entre Sant
Joan de les
Abadesses
i Vilallonga
de Ter, en
projecte
El departament de
Política Territorial
i Obres Públiques
de la Generalitat de
Catalunya ha iniciat
la redacció de l’Estudi
Informatiu de la
nova via verda que
ha d’unir Sant Joan
de les Abadeses amb
Vilallonga de Ter i en el
futur amb Setcases. Els
cinc ajuntaments per
on transcorrerà aquesta
nova via han fet front
comú conjuntament
amb el Consell
Comarcal per tal que
aquest fet sigui una
realitat. En l’actualitat
ja es disposa d’un
esborrany del projecte
que tots els municipis
esperen que sigui una
realitat el més aviat
possible.
Els municipis de la Vall
de Camprodon ja havien començat a treballar fa uns anys enrere
en un projecte de via
verda entre Camprodon i Setcases que ha
servit de fonament per
a les demandes actuals.
La situació s’ha reconduït per enllaçar la
nova via verda amb la
ruta del Ferro per tal de
disposar de vies de llarg
recorregut; en cas contrari hagués estat molt
difícil trobar finançament per a un projecte
d’àmbit més local, tal
i com es plantejava
inicialment.
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Neix Vall de
Camprodon
tv.com,
una nova
iniciativa de
televisió per
Internet
Es tracta del primer projecte
d’aquest tipus que hi ha a Catalunya

Llanars
disposa ja
d’un Pla
d’ocupació
L’Ajuntament ha contractat un oficial de primera
paleta durant 6 mesos
subvencionat totalment
per un pla d’ocupació de
la Generalitat de Catalunya, lligat a un projecte de
remodelació de la cuina
de l’escola Les Moreres.
Sortosament, s’ha pogut
contractar a un veí del
poble que complia amb
els estrictes requisits del
pla d’ocupació i de les bases de la subvenció (amb
més de 6 mesos sense
feina després d’esgotar el
termini del subsidi d’atur).
A partir del 15 de juliol i
fins el 15 de gener, aquest
operari es dedicarà a reformar la cuina de l’escola
que en l’actualitat té moltes dificultats per complir
la legislació vigent en
matèria sanitària. El consistori també està obligat
a dotar de cursos de formació a aquesta persona;
per aquest motiu ja s’estan
mantenint converses amb
altres ajuntaments que
tenen la mateixa necessitat per organitzar-ho de
manera conjunta.

Nova Borsa
de Treball
a la Vall
La Mancomunitat de
Camprodon va posar en
marxa el mes de març
passat un nou servei de
Borsa de Treball a la Vall,
a través del qual es recullen les ofertes laborals i
les demandes de feina, per
intentar posar en contacte
persones i empreses amb
interessos confluents.
Aquest nou servei és fruit
d’un conveni entre la
Mancomunitat de la Vall
de Camprodon i la Diputació de Girona, a través
de la Xarxa Local de Serveis de Promoció Econòmica. L’horari d’atenció al
públic és dimecres, de 9 a
14 hores, tot i que si hi ha
molta demanada, es plantejarà ampliar el servei.
La tècnica de contacte és
Eva Martínez, a través del
telèfon 972.740.936 o del
correu electrònic treball@
vallcamprodon.cat
Benedicció de
tractors per
la Festa del
Pagès
Una dotzena de tractors
van ser beneïts a la cinquena edició de la Festa

El mes de febrer passat
va començar l’emissió
de ValldeCamprodontv.
com, la primera televisió
per Internet de Catalunya,
una iniciativa pionera en
el nostre país promoguda
per l’empresa Web3.0tv i
la productora Making off.
Aquestes dues empreses
comptem amb més de
22 anys d’experiència en
el sector de la producció
audiovisual, multimèdia i
comunicació.
El primer dia d’emissió es
va poder veure el primer
del Pagès que va tenir
lloc el 24 de maig passat,
amb la participació d’una
setantena de persones.
La festa va començar a
quarts de dotze amb la
tradicional benedicció
en honor a Sant Isidre i a
continuació es va fer una
cercavila pel poble. La
festa va comptar amb una
gimcana de tractors i la
tradicional plantada d’un
arbre fruiter. Finalment
es va celebrar un dinar de
germanor organitzat pels
Joves llanarencs.

informatiu i, al llarg
d’aquests darrers mesos,
s’hi ha anat sumant continguts i noves seccions
sobre turisme, cultura,
música, solidaritat o història, les quals es renoven
cada setmana.
Segons els seus promotors, Valldecamprodontv.
com disposa de les millors
tecnologies en equips de
producció i postproducció: càmeres de vídeo
d’alta definició d’última
generació, equips de postproducció i grafisme, plató

amb il·luminació freda i
telepromter. Produeixen
tota la programació de la
nova televisió online.
L’objectiu de la iniciativa
és potenciar la imatge
de la Vall de Camprodon a nivell turístic,
posicionant-la com una
zona geogràfica de màxim
interès, amb projecció
nacional i internacional,
gràcies a Internet. També
es pretén crear un canal de
comunicació entre tots els
habitants i amics de la Vall
de Camprodon.

Consulta popular a Llanars
Un total de 174 persones van participar a Llanars en
la consulta popular per al Dret a Decidir. L’urna es va
situar a l’exterior de la Cooperativa, a la carretera que
va de Camprodon a Setcases. La majoria de participants (154 persones) van votar a favor de la independència de Catalunya. La tranquil·litat va ser la tònica
de tota la jornada de la consulta.

Llanars, un forat
negre de la TDT
El 30 de juny passat
feia un any de l’apagada
analògica a Catalunya,
naixent així la Televisió
Digital Terrestre (TDT). El
Ripollès va ser una de les
comarques que s’hi va incorporar a la primera fase i
ara, un any després, encara
queden zones fosques on
no es veu la televisió. És el
cas de pobles com Llanars
o Campelles.

A Llanars, la zona més
afectada és el nucli de
Feitús, on una trentena
de veïns empadronats no
reben el senyal de televisió
pels mitjans convencionals. Aquests veïns s’han
hagut d’espavilar pel seu
compte i han instal·lat una
antena parabòlica sense
que els arribin les ajudes
promeses del govern de la
Generalitat.

L’Ajuntament de Llanars
ha estat treballant amb
la comissió de seguiment
del desplegament de la
TDT del Consell Comarca
del Ripollès, però encara
no s’ha aconseguit cap
resposta positiva per part
dels representants de la
secretaria de telecomunicacions. La resta del poble
rep el senyal en bones
condicions.

16.L’ESCOLA

El meu pas per l’escola rural
Un exalumne explica en aquest escrit el seu pas pel centre, les experiències viscudes i el que ha
significat per a ell aquesta experiència
Sóc un alumne que vaig
començar anar a l’escola
rural el setembre del 2001.
Era un nen molt petit de
tres anys i tot era nou i
impactant per a mi. Fins
llavors, anava a la llar
d’infants de Camprodon
i a l’escola rural ho vaig
trobar tot diferent. A la
llar d’infants hi havia nens
petits pràcticament de la
mateixa edat i, a l’escola
rural, només hi havia nens
grans. Jo era l’alumne més
petit de l’escola, i ara, en
canvi, sóc el més gran.
Per a mi, l’escola rural ha
significat sempre la bona
relació entre alumnes de
diferents nivells, cursos
i edats. Igualment hi ha
hagut una comunicació
familiar entre els mestres i
els alumnes.
L’atenció que he rebut
sempre ha estat molt
individualitzada, i m’ha
permès entendre tot el que
cal aprendre en la vida i al
meu ritme.

Una cosa que
va significar
un canvi, no
només per a mi,
sinó per a totes
les persones, va
ser la gran arribada de l’euro.
L’euro suposava
el canvi de la
pesseta a una
moneda oficial
de molts estats
de la Unió
Europea. La mínima noció que tenia de la
pesseta, per poder comprar
les petites coses que volia,
va quedar distorsionada
per la instauració de la
nova moneda. Tot això va
ser un embolic per a mi,
perquè no entenia res de
pessetes ni d’euros.
Visita al Liceu
Una cosa que recordo
de l’inici de l’escolaritat
obligatòria va ser la visita
al Liceu. Com que jo era
petit, i havia passat la

processó de Camprodon,
els colors vermell i daurat
del teatre em va recordar
els armats i vaig exclamar:
“voleu dir que aquí no hi
van viure els romans?”.
Però, també em va agradar
molt el teatre per fora, les
escales, la sala dels miralls,
les catifes, la il·luminació,
l’escenari...
La primera mestra que
vaig tenir, la Teresa Costa,
em va ensenyar el més
essencial per adquirir
autonomia.
Recordo una trobada que

vàrem fer a
nivell de ZER
on tots els nens
i nenes de les
escoles rurals
ens reuníem
en un centre i
passàvem el dia
tots junts. Jo era
petit i vaig passar una mica de
vergonya però
a mesura que
vaig compartir
aquestes trobades tot va canviar.
Al curs següent va baixar
el nombre de matrícules i
ens vam quedar només set
alumnes i una sola mestra,
la Cati. En acabar el curs
es va jubilar i el curs
posterior vàrem tenir el Sr.
Andreu.
Un nou
preparador
físic
Quan feia 5è de primària
va venir un mestre jove i
esportiu molt trempat, en

Els mes petits fan teatre!
A continuació
podeu llegir
alguns dels
escrits que han
fet els més
petits de Llanars
en relació a
l’obra de teatre
que van assajar a
l’escola i després
van representar
davant tots els
pares i mares a
la Sala de Ball.
S’ho van passar
molt bé!!

Xevi, que era preparador
físic de l’equip femení de
bàsquet de Girona. Sempre jugava amb nosaltres i
ens servia de referent per
aprendre coses de la vida.
I aquest últim curs he tingut com a tutora la Rosa,
que m’ha ajudat a acabar
l’Educació Primària.
És molt important a les
escoles rurals la tasca
dels mestres especialistes
(llengua anglesa, educació
física, educació musical i
artística, educació especial) que passen per totes
les escoles i coneixen tots
els alumnes de la ZER.
Deixo l’escola amb una
sensació contradictòria:
d’una banda, he de continuar els meus estudis a
Secundària, però de l’altra,
em sap greu deixar una escola que m’ha vist créixer
i on hi he viscut moltes experiències boniques i que
recordaré per sempre més.
Per Marc Vidal Pagés

