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Abastament d’aigua potable
al nucli d’Espinalba [p. 10]

L’escola rural Les Moreres,
un model a seguir [p. 14]
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L’ENTREVISTA

Benvolguts llanarencs i llanarenques,
Em dirigeixo a vosaltres a través de la revista
municipal per darrera vegada en aquesta legislatura, una eina que hem creat per tal de
fer transparent la nostra política municipal.
En primer lloc m’agradaria agrair la dedicació de tota la gent que ha treballat activament en el govern local, l’equip de govern,
els treballadors de l’Ajuntament i els Independents per Llanars; sense tots ells de ben
segur que no haguéssim arribat tan lluny.
En tot aquest temps m’he adonat que costa
molt tirar endavant els projectes i, sobretot,
aconseguir el finançament necessari de les
administracions. Quan repasso la meva
agenda, m’adono que he dedicat molts esforços a aconseguir aquest finançament.
Sortosament he tingut un equip de govern que sempre m’ha donat suport en totes
les meves accions. Amb actituds positives com les de la gent que m’envolta, sí que
es poden tirar les coses endavant, aportant diferents punts de vista en el seu vessant
constructiu, enriquint els projectes i les accions que es realitzen. Lamentablement
no puc dir el mateix de l’oposició, el suport de la qual ha estat molt escàs, tot i que
m’agradaria que hagués estat diferent i que entre tots haguéssim sumat esforços per
tirar el poble endavant, i més en aquestes èpoques tan difícils que estem vivint en la
política pressupostària municipal.
Aprofito aquesta editorial per agraïr a tota la gent que va dipositar la confiança en
nosaltres i espero que haguem estat a l’alçada i no us haguem defraudat. Ens havíem
compromès amb el nostre poble durant aquests quatre anys i hi hem posat tot l’esforç,
ganes i dedicació que hem pogut, mantenint íntegrament les nostres feines per tal de
no dependre econòmicament de l’activitat política. Penso que aquest fet ens ha portat
situacions de molta feina personal robant temps a les hores personals i a la família. Tot
i així estem orgullosos d’haver pogut dedicar tot aquest temps al nostre poble i a la
nostra Vall. M’agradaria animar a tots aquells que s’estimen la nostra terra a participar
activament en la política municipal, a treballar pel nostre poble, sempre però des de la
mentalitat constructiva, aportant noves idees i projectes de futur que facin del nostre
poble un dels més dinàmics i actius dels Pirineus.

Coordinació, redacció i disseny:
Glam Comunicació SL (972 183 360)

D’altra banda m’agradaria destacar el suport de les administracions superiors, la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal i l’Estat, ja que sense el seu ajut econòmic no
hauríem pogut tirar endavant la majoria de projectes. Només per donar-vos una dada,
el conjunt d’aquestes administracions ha aportat mitjançant subvencions al voltant de
1.246.000 euros durant aquests darrers quatre anys. Quantitat mai assolida a Llanars
en una legislatura. Crec que en els temps que corren, on les dificultats econòmiques
de les administracions es fan paleses, l’esforç de molta gent per millorar el nostre municipi ha estat evident.
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La plaça Major:
el centre
neuràlgic
del poble
El 24 de setembre passat es va inaugurar
oficialment la renovada plaça de l’Om,
que ha de recuperar la vida social que
havia tingut Llanars anys enrere
Fa molts anys, el centre
de Llanars havia estat
un lloc de relació social,
on la mainada jugava, la
gent es reunia per fer petar la xerrada i la vida al
carrer era una constant.
Però el temps va portar a
la desaparició d’aquesta
“vida social”: els cotxes
van envair el nucli del
poble, es va tancar la
Cooperativa i de mica en
mica es va anar apagant
la vida social al centre
del municipi. Recuperar
l’esperit dels anys passats,
però des de la modernitat d’avui en dia, era un
dels objectius que es va
plantejar aquest equip de
govern només d’assumir
l’alcaldia.
Amb aquesta intenció
ha anat caminant amb
pas ferm, en els darrers
quatre anys: primer es va
rehabilitar l’edifici de la
Cooperativa com a local
d’entitats i biblioteca i, fa
pocs mesos, s’ha inaugurat la remodelada plaça
de l’Om i s’ha obert
el Passatge de la Plana,
donant accés al centre
històric a una zona que
quedava un xic llunyana.

A LA INAUGURACIÓ DE
LA PLAÇA HI VAN ASSISTIR MOLTS LLANARENCS
I LLANARENQUES.

Transformar
el nucli històric
Així és com ho explicava
el mateix alcalde, Esteve
Costa, en el seu discurs
d’inauguració de la plaça
de l’Om, la plaça Major,
el 24 de setembre passat:
“Teníem un poble amb
moltes zones verdes i
espais públics a la zona
de l’entrada, però no
disposàvem de cap espai
que tingués una funció
pública de punt de trobada i de relació en el centre”, deia. L’objectiu era
clar: transformar el nucli
històric per “recobrar
la vida social que havia
tingut anys enrere”.

fomenti la cohesió social”. L’acte va ser seguit
de ben a prop per una
setantena de veïns que
no van permetre que la
pluja deslluís aquest acte.
Mossèn Lluís Surinyach va beneir la plaça i
tot seguit es van fer els
discursos de les autoritats: primer el director
general d’Administració
Local del Departament
de Governació, Carles
Bassaganya, i finalment
l’alcalde. Tot seguit es
va oferir un aperitiu a la
sala de ball, ja que el mal
temps no va permetre ferlo a la mateixa plaça.

Segons va indicar en el
discurs d’inauguració
“la nostra plaça Major es
convertirà en el centre
neuràlgic del nostre
poble, un nexe d’unió
entre l’Ajuntament, el
consultori, l’Església, la
Cooperativa, l’escola, el
comerç i la restauració.
Creiem que Llanars
necessita un espai que
incentivi les relacions
socials de veïnatge i de
convivència, que permeti
la trobada quotidiana
dels seus habitants i que

A propòsit del disseny
El projecte de la plaça és
obra de Raquel Serrat,
arquitecta municipal de
Llanars, la qual va rebre
l’encàrrec de fer un espai
modern i diferent a la
tipologia típica de les places que es construeixen
freqüentment; havia de
servir com a nucli social i
de nexe d’unió entre tots
els elements singulars
del municipi i, en aquest
sentit, utilitzar-se com

a espai de trobada i de
reunió, zona de joc per
als infants, acollir les celebracions festives i, alhora, havia de ser agradable
quan estigués buida.
Així, al centre hi ha unes
circumferències que representen l’epicentre del
nostre poble, a partir de
les quals es van configurant uns altres cercles
que es van allunyant
d’aquest punt central.

Aquestes circumferències
volen representar el punt
d’unió, de trobada, de
celebració... aspectes que
ajuden a cohesionar la
gent dels municipis. A
més, la resta d’elements
estan disposats de manera que permetin totes les
funcions que se li havien
encomanat; res s’ha
deixat a l’atzar.

4. HISENDA

L’Ajuntament aprova
un pressupost realista
que no incrementarà
el seu endeutament

La reducció dels 5% dels sous dels funcionaris es destinarà
a amortitzar el préstec municipal

El ple de l’Ajuntament
de Llanars va aprovar el
19 de novembre passat el
pressupost per a l’exercici
de 2011, que es podria
qualificar de “realista” ja
que s’ajusta a l’època de
contenció econòmica que

vivim: 648.232 euros,
dels quals prop de dues
terceres parts, exactament 194.783,87 euros,
corresponen a inversions.
Tot el pressupost està
pensat per no haver de
patir, manifesta l’alcalde,

tant en ingressos com
en despeses i permetrà
a l’Ajuntament passar
el 2011 sense haver
d’incrementar el seu
endeutament. “Penso que
és un acte de responsabilitat -afegeix l’alcalde-

no gastar més del que
s’ingressa”.
Un dels fets a destacar
és que durant aquest
any 2011 destinaran els
diners de la retallada
obligada per l’Estat del

5% del sou dels funcionaris a amortitzar el préstec que té l’Ajuntament
per finançar les obres
del passeig Mn. Lluís
Surinyach.

PRESSUPOST 2011
Pressupost d’ingressos:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

Pressupost de despeses:
EUROS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

203.150,00
14.000,00
90.566,18
157.450,00
3.100,00
468.266,18

ALINEACIÓ D’ACTIUS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

EUROS

1
2
3
4

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
INTERESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

96.124,32
216.901,60
16.500,00
100.130,33

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

429.656,25

B. OPERACIONS DE CAPITAL

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

DENOMINACIÓ

A. OPERACIONS CORRENTS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4
5

CAPÍTOLS

0
179.965,82
0,00
0,00
179.965,82

TOTAL INGRESSOS............................................. 648.232,00

6
7
8
9

INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

194.783,87
0
0
23.791,88
218.575,75

TOTAL DESPESES............................................................ 648.232,00

HISENDA .5

L’Ajuntament dóna llum verda
als impostos i taxes
per a l’any 2011
Els impostos s’apugen d’acord amb l’IPC per garantir
la sostenibilitat de l’Ajuntament en el futur
El ple de l’Ajuntament
del 17 de setembre passat
va aprovar les noves
ordenances fiscals de
Llanars per a aquest any
2011, amb un increment
de tots els impostos de
l’ordre de l’IPC previst, excepte la tarifa
de l’aigua, que s’apuja
per sobre de l’IPC en el
cas dels no residents a
Llanars.

l’augment de tones en la
producció d’escombraries
de l’any 2009. Sembla
que quan tothom té
recessió econòmica
i baixa la quantitat
d’escombraries produïdes, la situació de Llanars
pel que fa al volum de
deixalles és la contrària.

L’alcalde destaca
l’increment de preu que
ha de pagar l’Ajuntament
al Consell Comarcal per

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: S’aplicarà un
coeficient de l’1,326 %

Les taxes més destacades
són:

sobre les quotes mínimes
fixades pels pressupostos
generals de l’Estat, fet
que representa un increment del 2% respecte les
quotes de l’any 2010.
S’ha afegit un apartat
d’exempcions, reduccions
i bonificacions, que
contempla unes rebaixes
econòmiques en els vehicles històrics o aquells
que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.
Taxa per recollida
d’escombraries:
Es proposa incrementar

les tarifes de 2011 en
un 2% per tal de cobrir
l’augment del cost del
servei de tractament i recollida de residus sòlids.
Taxa del subministrament d’aigua:
El traspàs de la gestió
d’aquest servei al CONGIAC ha obligat a fer
una modificació del
quadre de tarifes d’acord
a la proposta de l’estudi
tarifari efectuat l’any
2010 per la mateixa
entitat. L’increment de la
quota fixa dels residents

empadronats passa dels
10,83 a 12,92 euros el
trimestre i en el cas dels
no residents de 10,83 a
19,38 euros el trimestre.
Pel que fa als consums,
el preu de l’aigua no ha
variat respecte al pla de
regularització de les tarifes per cobrir els costos
elaborat l’any 2008.

Subvencions demanades per l’Ajuntament de Llanars:
ORGANISME

CONCEPTE

COST ACTUACIÓ

SUBVENCIÓ

GENERALITAT-PUOSC

Plaça de l’Om

171.130,59

151.407,06

DIPUTACIÓ

Activitats culturals 2010

40.886,00

4.469,00

ESTAT-FONS ESTATAL

Carrer Conflent

23.768,47

23.768,47

ESTAT-FONS ESTATAL

Passatge la Plana

37.961,53

37.961,53

GENERALITAT

Catàleg Béns

5.000,00

5.000,00

GENERALITAT

Càrrecs Electes

17.505,72

17.505,72

GENERALITAT

Despeses Jutjat de Pau

950,00

950,00

DIPUTACIÓ

Noves tecnologies

4.760,06

2.850,00

DIPUTACIÓ

Matèria forestal - desbrossament de camins i recerca límits

4.500,52

4.218,67

DIPUTACIÓ

Matèria forestal - recuperació de pastures

5.220,00

3.825,00

DIPUTACIÓ

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

19.812,00

19.812,00

DIPUTACIÓ

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

17.708,43

9.000,00

GENERALITAT

Plans d’ocupació - contractació d’un peó per a les obres de remodelació de la cuina del menjador escolar

7.495,52

7.495,52

GENERALITAT

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

19.514,51

6.253,00

GENERALITAT

Millora de la gestió forestal sostenible

7.475,21

Pendent de resolució

GENERALITAT

Plans d’emergència municipal - revisió dels manuals BÀSIC i INFOCAT

2.832,00

Pendent de resolució

GENERALITAT

Implantació d’una instal·lació de Biomassa - PROJECTE TOTAL

203.424,90

Pendent de resolució

GENERALITAT-CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Implantació d’una instal·lació de Biomassa - 1A FASE

85.629,14

66.284,82

6. URBANISME

La instal·lació de la caldera de biomassa
i la urbanització del carrer Morer,
les inversions més importants
previstes per al 2011
Aquestes dues obres es finançaran majoritàriament a través de subvencions
La instal·lació de la
caldera de biomassa i la
urbanització del carrer
Morer seran les inversions més importants que
té previstes l’Ajuntament
de Llanars aquest 2011.
Amb tot, el consistori ha
fet importants esforços
per intentar que aquests
projectes siguin finançats
majoritàriament a través
de subvencions. I així,
mentre que el 90% de la
urbanització del carrer
Morer estarà finançada
pel PUOSC, el 80%
de la primera fase de la
instal·lació de la calde-

ra de biomassa anirà a
càrrec del Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya
(PTOP).
Pel que fa a la caldera de
biomassa, l’Ajuntament
ha signat un conveni
amb el Consell Comarcal del Ripollès a
través del qual aquest
organisme ha tramitat la
petició de la subvenció al
PTOP, amb el compromís que aquests diners
vagin a parar a Llanars
per executar aquesta

obra. La petició de la
subvenció és de 66.000
euros, prop del 80% del
cost total de la primera
fase de l’obra, que puja
a 84.000 euros. Aquesta
primera fase consisteix en
la compra i la instal·lació
de la caldera de biomassa pròpiament dita.
Posteriorment, només
faltarà finançar el dipòsit
d’estella i les connexions
amb l’Ajuntament.
El govern local va aprofitar les obres de la plaça
de l’Om per instal·lar
els tubs que han de
portar l’energia fins a

l’Ajuntament, un dels
edificis municipals que
s’alimentarà amb energia
provinent de biomassa.

La construcció de les
noves calderes es troba
en una primera fase, en
la qual es preveu el subministrament d’energia a
equipaments municipals
mitjans, com ara escoles
i ajuntaments. La segona
fase suposarà la dotació
d’energia a grans equipaments, com ara piscines i
poliesportius. La intenció
del Consell Comarcal és
dinamitzar l’economia
i, alhora, netejar la
important superfície
forestal del Ripollès. La
previsió és que la caldera
de Llanars subministri
energia a l’Ajuntament,
la Cooperativa i l’escola.

L’equipament té un cost
de 84.000 euros. Pel
que fa al recinte per a la
caldera de Planoles té un
cost d’uns 70.000 euros.

Paral·lelament a la subvenció gestionada a través del Consell Comarcal, des de l’Ajuntament
s’ha demanat una altra
ajuda a l’Institut Català
de l’Energia (ICAEN)
que cobriria l’import
total del projecte, pressupostat en uns 200.000
euros. Si aquesta subvenció arriba a bon port, es
faran les instal·lacions
necessàries per alimentar

també l’escola Les Moreres i la Cooperativa.
L’últim carrer urbà
del poble sense
urbanitzar
A més, l’Ajuntament executarà al llarg d’aquest
any la urbanització
del carrer Morer, que
és l’última via urbana
del poble que es troba
encara sense arranjar. Els
treballs consistiran en la
construcció de voreres,
la pavimentació i la
instal·lació de serveis,
com ara l’enllumenat
públic i l’enjardinament.

La biomassa, el futur de la comarca
El Consell Comarcal del
Ripollès va aprovar, en
el darrer ple, el projecte d’instal·lació d’una
caldera de biomassa a
Llanars i també va donar
llum verda al projecte del
recinte de la caldera de
biomassa de Planoles. Els
dos equipaments formen
part del Pla Estratègic per
al futur de la biomassa a
la comarca. El president
del Consell Comarcal,
Enric Pérez (PSC), en
unes declaracions recents
a la Televisió del Ripollès
va valorar la biomassa
com una aposta de futur
“pel que representa per
al medi ambient i per a

l’aportació de llocs de
treball”.
Amb els equipaments de
Llanars ja seran quatre
els municipis del Ripollès que comptaran amb
energia amb biomassa.
El 12 d’agost passat va
tenir lloc la inauguració
de la caldera de Vallfogona del Ripollès. I el 21
de setembre, el Consell
Comarcal va modificar
el pressupost del 2010
per destinar 300.000
euros del romanent de
tresoreria a implantar
una caldera de biomassa
al Centre Formatiu del
Ripollès, a Ripoll.

La caldera de biomassa
de Planoles disposa de
100 kW per escalfar el
Casino, les sales polivalents i l’escola pública i
s’alimenta amb l’estella
que sorgeix de la llenya
de mala qualitat que prové dels boscos comunals.
En el darrer any, la
trituradora comunal s’ha
alimentat de 20 tones de
fusta provinents de les
ventades i nevades de
finals del 2008.

La caldera de Vallfogona
serveix per subministrar
calefacció i aigua calenta
al nou centre cívic. Té
una potència de 50 kW
i ha tingut un cost de
60.000 euros.
La matèria prima és
l’estella dels boscos
comunals. Un estudi
encarregat pel Consell
d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient (CILMA)
conclou queaproximadament unes 165.000 tones
anuals de la biomassa
forestal de les comarques
gironines són totalment
aprofitables per a ús
energètic.

URBANISME .7

Les ajudes que Llanars ha rebut dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis els darrers 15 anys s’han
multiplicat per cinc
Aquest fet es deu a què també s’ha quintuplicat el nombre de
projectes pels quals l’Ajuntament ha sol·licitat finançament

L’Ajuntament de Llanars
té clar que sol·licitant
subvencions és com
s’obtenen diners per tirar
endavant projectes. I amb
aquesta filosofia és com
s’ha aconseguit que en
els darrers quinze anys
s’hagin multiplicat per 5,5
els diners que s’han rebut
del Pla Únic d’Obres i
Serveis (PUOSC). I és que

també s’han multiplicat
per cinc les subvencions
demanades.
Així, mentre que els anys
1996-1999 es van incloure dins aquest pla obres
valorades en 163.527 euros
dels quals se’n va atorgar 95.483, per al darrer
quadrienni (2008-2012)
se’n van demanar fins
a 1.142.442 euros, dels

quals se n’han atorgat
658.771. Cal tenir present,
però, que la major part
d’aquests diners serviran
per finançar cinc obres,
que estaran o han estat
subvencionades en un
90% (Camp de Tir, abastament d’aigua al nucli
de la Rossa, abastament
d’Espinalba, Plaça de
l’Om i carrer Morer).

EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER MORER.

L’Ajuntament presenta dos
projectes dins el “Fons Zapatero”:
la urbanització del carrer
Conflent i el passatge de la Plana
Incloure les dues obres dins el FEOSL ha estalviat a l’Ajuntament
fins a 62.000 euros
La bona acollida dels
municipis al primer Fons
Estatal per a l’Ocupació
Local (FEOL), el conegut
com a “Pla Zapatero”, va
portar el Govern de l’Estat
a fer-ne una segona edició,
aquesta vegada coneguda
com a Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). I
Llanars, una vegada més,
s’ha acollit a aquestes
ajudes. Així, hi ha inclòs
l’obertura del Passatge de

la Plana, obra finançada
íntegrament amb aquest
pla, i la urbanització del
carrer Conflent, que ha
rebut una ajuda del 50%
del cost total de l’obra.
Aquest passatge, que ja
està acabat, ha permès
connectar directament
amb el centre un barri
que estava un xic allunyat.
I ara, amb un recorregut
de només 300 metres, els
veïns arriben directament
a la Plaça de l’Om.

EL PASSATGE DE LA PLANA PERMET
CONNECTAR EL CENTRE DE LLANARS.

També s’ha inclòs dins el
FEOSL la urbanització del
carrer Conflent, la qual
ha estat subvencionada en
un 50% amb aquest fons,
mentre que la resta ha
estat finançada pels veïns
a través de contribucions
especials.
Amb aquestes subvencions, l’Ajuntament s’ha
estalviat de posar de la
seva butxaca fins a prop
de 62.000 euros.

LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER CONFLENT.
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Sant Joan de les Abadesses i Vilallonga
de Ter units per una nova via verda de 21
quilòmetres per fer a peu o en bicicleta
Tindrà un cost de 5 milions d’euros i està previst que aquest
recorregut en un futur s’ampliï fins a Setcases
Els amants de la bicicleta
podran gaudir en el futur
d’una nova via verda que
creuarà diversos municipis del Ripollès, entre els
quals es troba Llanars. El
mes de desembre passat
es va treure a exposició
pública la nova via verda
entre Sant Joan de les
Abadesses i Vilallonga
de Ter, un tram de 21,5
quilòmetres pensats principalment per fer a peu o
en bicicleta.
Malgrat que hagi estat
un projecte realitzat pel

Màxima seguretat i adaptació
al territori
Tot l’itinerari de la via
ciclista es desenvolupa
per la Vall del Ter i en el
seu disseny s’han seguit
criteris de seguretat per
als usuaris, s’ha cercat la
màxima adaptació a la
topografia del terreny i a
la integració en l’entorn,
i s’ha mirat d’aprofitar

Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
(PTOP), van ser justament els ajuntaments de
Camprodon, Llanars,
Vilallonga de Ter i Setcases que van tenir la idea,
anys enrere, quan pretenien fer una via verda entre aquests pobles. Fins i
tot s’havia fet un projecte
executiu entre Vilallonga
i Llanars i una memòria
valorada entre Camprodon i Llanars. Per manca
de finançament, però,
aquest projecte havia

quedat aturat.
En aquesta legislatura se
li ha donat una empenta
i s’ha aconseguit que finalment el PTOP accedís
a redactar el projecte i a
globalitzar-lo per tal que
fos una via verda de llarg
recorregut. És en aquest
sentit que s’ha dissenyat
de tal manera que a Sant
Joan de les Abadesses la
nova via verda enllaça
amb la Ruta del Ferro
i del Carbó, que va a
Ripoll i d’aquí amb la
futura via que portarà a
Olot.

Durant el mes de desembre s’ha exposat a informació pública l’estudi
informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental del
tram entre Sant Joan de
les Abadesses i Vilallonga
de Ter, és a dir, un trajecte de 21,5 quilòmetres
per 3 metres d’amplada
que també passa per Sant
Pau de Segúries, Camprodon i Llanars. Cal
tenir present, però, la futura continuïtat de la via
fins a Setcases. L’actuació
comportarà una inversió
estimada en prop de 5

milions d’euros.

itineraris ja existents al
territori, com és el cas
dels senders de gran
recorregut, carreteres fora
de servei, camins rurals i
veïnals i els ponts sobre
el riu Ter. Tot i aquest
aprofitament d’itineraris
existents, es preveu la
construcció de 10 noves
passarel·les, així com
l’ampliació d’un pont i
la construcció d’un pas
inferior.

Per on passarà
per Llanars?

nostre municipi, travessarà el pont de la closa
de la Bellabriga, el futur
carrer de la urbanització
Canal fins a la carretera
d’Espinalba, d’aquí cap
al nou carrer del Pou dels
Vivers i ja fora del nucli
fins a Vilallonga de Ter.
De Llanars a Vilallonga
de Ter (un tram de 2,7
Km.), existeixen dues
alternatives de traçat, una
paral·lela a la carretera

actual i l’altra paral·lela
al riu Ter, en el límit entre el camp de conreu i el
bosc de ribera, fins arribar al nucli de Vilallonga
de Ter. D’acord amb la
resta de municipis s’han
presentat al·legacions
que prioritzen l’itinerari
paral·lel a la carretera i
també s’ha demanat que
s’inclogui l’allargament
de la via verda fins a
Setcases.

Pel que fa al tram que
passarà per Llanars, cal
tenir en compte que
venint de Camprodon hi
haurà un recorregut de
700 metres que passarà
paral·lel a la carretera
GIV-5246 pel seu marge
esquerre fins a connectar amb un tram de via
ciclista ja executat al

Fomentar la mobilitat en bicicleta
La realització d’aquesta
nova via s’emmarca en el
Pla estratègic de la bicicleta elaborat pel PTOP
i en el Pla de Foment
Turístic del Consorci
Alba-Ter.
El seu objectiu principal
és fomentar la mobilitat
en bicicleta i potenciar
els valors naturals i
culturals de l’entorn del
riu Ter i dels municipis
riberencs.
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L’Ajuntament comença a invertir
en millorar l’enllumenat públic
per tal de reduir despesa i evitar
contaminació lumínica

Es canviaran totes les bombetes actuals per unes
de vapor de sodi que consumeixen menys

LES BOMBETES DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC ES CANVIARAN PER UNES
QUE CONSUMEIXIN MENYS.

L’Ajuntament de Llanars
ha començat a aplicar el
Pla de minimització de la
contaminació lumínica
i ha efectuat millores a
l’enllumenat públic del
municipi amb l’objectiu
de reduir la contaminació
lumínica, obtenir un estalvi energètic i, per tant,
minimitzar la despesa
municipal. L’Ajuntament
ha decidit canviar totes les
bombetes de l’enllumenat
públic de dos carrers per
llums de vapor de sodi
que consumeixen menys.
També s’han posat reactàncies de doble nivell,
que han permès tenir un

estalvi energètic real de
l’ordre del 40%.
A més d’aquesta actuació,
l’Ajuntament ha modificat
els fanals per adaptar-los
a la normativa vigent pel
que fa a la contaminació
lumínica. Així, s’han canviat o modificat aquells
fanals que produeixen més
contaminació, per tal que
tota la llum que emetin es
projecti cap a terra, i no
cap al cel o cap a les façanes dels edificis. A més de
concentrar la llum, aquests
fanals també consumeixen
menys energia i el manteniment és més barat.

Què és la contaminació lumínica?
És l’emissió de flux lluminós de fonts artificials
nocturnes en intensitats o
direccions innecessàries.
Freqüentment la detectem com la brillantor del
cel produïda per la mala
qualitat de l’enllumenat
exterior, tant públic com
privat. Les conseqüències més destacables són
l’agressió a l’ecosistema
nocturn, el malbaratament de recursos energètics i de diners i un
consum excessiu que
comporta residus tòxics
que ens podríem estalviar.

L’Ajuntament estudia com aconseguir que tot el municipi tingui accés a Internet
Feitús és un dels nuclis
del municipi de Llanars
on no arriba Internet.
A iniciativa d’un grup
de veïns d’aquesta zona,
l’Ajuntament va començar
a buscar opcions per
resoldre aquest problema. A suggeriment dels
afectats, el consistori es
van posar en contacte

amb l’associació Wifinet,
una xarxa d’usuaris de
banda ampla, per anar a
veure el model que tenen
implantat.
Segons ha explicat
l’alcalde, Esteve Costa,
des d’aquesta entitat
s’instal·len antenes a
llocs estratègics i així els

arriba el wifi a les zones
que queden descobertes d’Internet. Des que
l’Ajuntament s’ha posat
en contacte amb Wifinet,
l’associació han mostrat el
seu interès en expandir-se
a Llanars i així tenir cobertura a llocs on pels mètodes convencionals Internet
no hi arriba. Actualment,

les zones més afectades
del nostre municipi són
Feitús, Espinalba i algunes
parts del nucli de Llanars.
Aquest projecte resulta
viable si s’hi adhereixen 40
usuaris. Davant d’aquesta
necessitat, l’Ajuntament
de Llanars s’ha posat en
contacte amb Vilallonga
de Ter, on hi ha el mateix

problema de cobertura,
el qual ha mostrat el seu
interès per tirar endavant aquesta iniciativa.
D’aquesta manera, es tractaria d’aglutinar 40 usuaris
entre els dos municipis.
L’Ajuntament ha realitzat
diverses reunions amb
els veïns de Llanars per
exposar aquest tema.
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Llum verda a les obres d’abastament
d’aigua potable al nucli d’Espinalba

Els treballs estan inclosos en el PUOSC del 2012, amb una subvenció de 150.000 euros

Finalment s’ha desencallat el projecte
d’abastament d’aigua
al nucli d’Espinalba.
Després que aquest
projecte quedés exclòs
del Pla Únic d’Obres
i Serveis l’any 2007,
l’Ajuntament va presentar una al·legació,
que finalment ha
estat acceptada. Així,
aquesta obra s’ha inclòs
al PUOSC del 2012
tot i que amb algunes
modificacions respecte
del projecte inicial.

Ens hem de remuntar a
quatre anys enrere quan
l’Ajuntament va redactar
un Pla d’Abastament
d’Aigua Potable per al
poble, que definia les
actuacions que calia dur
a terme des d’aleshores
fins a l’any 2025 i que
tenia per objectiu acabar
amb les deficiències en
el subministrament que
hi ha havia a Llanars.
Aquest Pla arribava a
la conclusió que les
captacions no complien
la legislació vigent en
matèria sanitària; que
calia portar aigua potable
als nuclis d’Espinalba,
la Rossa i Feitús; que
faltava un nou dipòsit
de 600 metres cúbics de
capacitat; i que la xarxa
tenia greus mancances
que provocaven que el
seu rendiment fos només
del 51%. La totalitat de
les actuacions definides
en aquest Pla tenien un
cost de 2.409.300 euros.
Amb aquest document
sobre la taula, el consistori va posar fil a
l’agulla per solucionar
totes aquestes mancances. Paral·lelament, es

van iniciar les obres
dels col·lectors d’aigües
residuals generals per
posar punt i final al problema de les males olors
i d’insalubritat de certs
barris, que van a càrrec
de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i que encara no estan enllestides.
Aviat es van fer les obres
per adequar la captació
de la Font de la Badia,
el Pou dels Vivers, el
Pou Nou i el dipòsit de
Morer, el primer pas cap
a la millora de l’aigua
potable a Llanars. A
més, per facilitar les
tasques de manteniment
del servei d’abastament
d’aigua potable i per
garantir un bon servei, es va instal·lar a
l’Ajuntament un ordinador que mitjançant un
sistema de telecontrol,
permet conèixer en tot
moment el cabal que surt
de les captacions o del
dipòsit, el nivell de clor,
el funcionament de les
bombes dels pous, etc.,
entre altres paràmetres
útils per a la gestió de la
xarxa.

Cobrir tot el cost
de l’obra
A continuació, es van
començar els treballs per
abastir d’aigua potable
el nucli de la Rossa i
quedava així pendent
l’abastament a Espinalba. Arran de l’exclusió
d’aquest projecte en
el PUOSC del 2007,
l’Ajuntament va presentar una al·legació per
tal de poder-lo executar
el 2012. En aquesta
al·legació es va plantejar
el projecte només amb
una primera fase de
166.000 euros (en lloc
del 240.000 de tot el
projecte inicial). La Generalitat ha donat el seu
vist-i-plau i ha concedit

a Llanars 150.000 euros
per realitzar l’obra. Per
tant, aquesta primera fase
s’inclourà al PUOSC del
2012 i s’executarà amb
total garantia pressupostària ja que l’Ajuntament
gairebé només haurà
d’aportar el 10% del
cost de l’obra. En aquest
moment, s’està redactant
el projecte executiu.
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Balanç positiu del
primer mig any
d’externalització de
la gestió de l’aigua
a Llanars, a càrrec
de GIACSA

El nucli
d’Espinalba
El nucli d’Espinalba
està format per un
grup d’habitatges que
s’abasteixen mitjançant
recursos propis (un total
d’11 cases), per la Font
d’Escalaborns (9 habitatges) o bé directament de
la canonada d’adducció
(14 habitatges), que està
situada a la Font de la
Badia.

El col·lector,
l’obra de la
Seu
La instal·lació del
col·lector que està duent
a terme l’Agència Catalana de l’Aigua comença a
semblar l’obra de la Seu.
I és que malgrat que els
treballs havien d’estar
enllestits en sis mesos, fa
un any i mig que estan
en dansa i encara no es
visualitza el seu acabament. Des de l’estiu
passat hi ha un tram del
poble acabat i per tant,
ara s’està treballant fora
del terme. S’han tret les
males olors del nucli
però el riu encara pateix
perquè no està connectat
a Camprodon.

“Des de juliol de 2010
el CONGIAC, a través
de la seva entitat executora GIACSA, porta la
gestió del servei d’aigua a
Llanars. Fins ara no s’ha
detectat cap incidència
remarcable en aquest
servei i el balanç és
positiu”. Així de contundent es mostra l’alcalde,
Esteve Costa, a l’hora
de valorar aquest primer
mig any d’externalització
del servei. En general,
es pot afirmar que “ha
augmentat la qualitat”,
i una de les causes ha
estat la instal·lació de la
central de vigilància, on
les 24 hores del dia es
reben totes les dades de
Llanars on line i a temps
real. D’aquesta manera,
si falla alguna cosa en
la gestió de l’aigua, els
tècnics de GIACSA se
n’assabenten al moment.
Aquest sistema es va
instal·lar a l’Ajuntament
el 2008 però no es disposava de vigilància fora
de l’horari laboral del
consistori. Ara ha passat
a ser gestionat per aquest
consorci que disposa de
personal les 24 hores del
dia, els 365 dies a l’any a

la seva sala de control.
GIACSA es farà càrrec
ara de la gestió de la
xarxa, del diàleg amb els
abonats i de l’execució
de les obres relacionades
l’abastament. Aquesta tasca s’ha realitzat
conjuntament amb
l’Ajuntament de Llanars
de juliol a desembre i des
d’aquest mes de gener,
és aquest consorci qui
gestiona totalment el
servei.
El Consorci de Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) està
integrat per 16 municipis
catalans i suposa més
de mig milió d’usuaris.
El 23 de juliol passat,
l’Ajuntament i l’empresa
van convocar tots els
llanarecs i llanarenques
a un acte públic a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament,
per explicar tot el procés
i satisfer tot sels dubtes
dels assistents.

12. CALAIX DE SASTRE
Èxit al Concert de Sant Esteve
Un dels actes més emblemàtics de Nadal
a Llanars va tornar a ser el Concert de
Sant Esteve. L’Orquestra Selvatana va
ser l’encarregada d’amenitzar la celebració amb una doble sessió de tarda-nit a
la Sala de Ball: a la tarda amb el concert
de Sant Esteve mentre que a la nit es va
fer un ball. El concert de tarda va servir,
a més, per presentar una sardana sobre
Llanars, escrita per Lola Pagés i que porta per títol “Llanars festiu”. Dies després,
el Reis també van arribar a Llanars,
amb una cavalcada amb camells que va
entusiasmar petits i grans.

Renovació de
Francisco Vila com
a Jutge de Pau
El ple de l’Ajuntament
va aprovar el nomenament de Francisco
Vila i Casadesús com a
Jutge de Pau de Llanars,
renovant així el càrrec
que de moment estava
ocupant en funcions.
Francisco Vila compatibilitzarà aquesta tasca
amb la seva feina en el
ram de la construcció en
la categoria de paleta.
26 i 27 de
setembre, festes
locals de Llanars
El ple municipal va
aprovar proposar al
conseller de Treball els
dies 26 i 27 de setembre
com a festes locals per al
nostre municipi. La llei
estableix que, a banda
de les diades festives
nacionals, cada municipi
ha d’escollir dues dates
pròpies. A Llanars s’ha
optat per aquests dies
coincidint amb la celebració de la festa major
del municipi.

Recuperació de
l’aprofitament
dels béns comunals de Feitús
Arran de la utilització
dels comunals de Feitús
per part d’un particular sense l’autorització
expressa de l’Ajuntament
i dels ramaders locals,
des del consistori es va
convocar els ramaders
per tal d’acordar el règim
d’aprofitament de l’any
en curs.
L’aprofitament dels béns
comunals per a pastures es duu a terme al
municipi de Llanars en
observança del costum
local, i de l’Ordenança
reguladora dels usos
veïnals del dret de pastures als de propietat de
l’Ajuntament de Llanars.
Per evitar aquestes
problemàtiques, en el
futur els ajuntaments
del Ripollès, amb
l’ajuda del Departament
d’Agricultura, han
encarregat al CEINR la
redacció d’una normativa per a la regulació
dels comunals a nivell
comarcal.

Aprovació de la
denominació d’un
nou carrer
A conseqüència de la
realització d’una nova
construcció al carrer del
municipi de Llanars que
té el seu inici al pont
d’accés a la Closa de la
Bellabriga i que en un
futur, acabarà al carrer
Cerdanya, s’ha hagut de
posar nom a aquest tram.
El ple de l’Ajuntament
va aprovar que el carrer
s’anomeni el Canal.
Aquest fet ha implicat el
canvi d’adreça dels dos
habitatges que fins ara es
trobaven als números 1
i 2 del carrer Ter, i que
passen a ser els números
1 i 3 del Canal.
Presentació dels
plans d’igualtat
al Ripollès
El Consell del Ripollès
va presentar, el 2 de
desembre passat, els
plans d’igualtat de deu
dels municipis de la
comarca, entre els quals
hi havia el de Llanars.
També han desenvolupat
els seus plans d’igualtat
Campdevànol, Ribes de

Freser, Sant Joan de les
Abadesses, Camprodon,
Molló, Setcases, Vilallonga de Ter i Sant Pau
de Segúries. Tots aquests
documents han estat
coordinats per la Diputació, i han estat finançats
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i per la
Unió Europea.
Pavimentació de
camins rurals
d’accés a masies
Aquesta tardor s’han
dur a terme millores a
les vies d’accés d’algunes
masies de Llanars que
es trobaven en molt mal
estat. En concret, s’ha
realitzat la pavimentació
d’un seguit de camins
rurals i també de l’accés
al nucli de Feitús. Aquestes accions han estat
finançades pel Consell
Comarcal del Ripollès.
Un balanç positiu en
el primer any de la
Carta del Paisatge
Llanars va ser l’escenari,
a finals d’octubre, de la
presentació del balanç
del primer any de la Carta del Paisatge de la Vall

de Camprodon, en el
qual es va analitzar el seu
estat d’execució i els últims resultats obtinguts.
Així, es va celebrar una
sessió informativa per
avaluar aquests paràmetres. en aquesta mateixa
trobada es va aprofitar
per presentar alguns dels
programes previstos, com
ara el de la Recuperació
de pastures i prats de
dall.
A més, es van presentar
els resultats de l’estudi
sobre Connectivitat
social, paisatgística i
ecològica de la Vall de
Camprodon.
Fira de tardor al
Complex Hípic de la
Vall de Camprodon
El Complex Hípic de
la Vall de Camprodon
va ser l’escenari l’11
d’octubre passat d’una
jornada dedicada als productes de tardor. Així,
a banda de les activitats
hípiques habituals, s’hi
podien trobar diverses
parades de bolets, de
formatges de diferents
tipus i procedències, de
castanyes i moniatos.
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Un grup d’entitats
del poble regalen
una campana a
Mossèn Lluís
Un grup de veïns i de
representants d’entitats
de Llanars van regalar
el 22 d’agost passat la
campana Lluïsa al rector
de Llanars, mossèn
Lluís Suriñach. Aquest
oferiment es va fer en
motiu del seu centenari,
celebrat a finals de 2009.
La campana va ser fosa
per l’empresa Rifer de
Girona i pesa 160 quilos.

Potenciar el consum de fruita a
les escoles
Un total d’onze escoles
del Ripollès s’han acollit
a la campanya que duu
a terme el Departament
d’Agricultura i la Unió
Europea per tal de
potenciar el consum de
la fruita entre la població
escolar. Una d’aquestes
escoles és la de Les
Moreres de Llanars. Amb
aquesta iniciativa, de manera puntual i periòdica,
la Generalitat fa arribar
fruita de temporada a les
escoles, per tal que els
nens i nenes la consumeixin per esmorzar.
Una festa major
plena d’activitats
Com ja és tradició, el
darrer cap de setmana de
setembre es va celebrar
la festa major de Llanars, cinc dies carregats
d’activitats. La gresca va
començar divendres amb
una sessió de discomòbil
a la Sala de Ball amb
Show Dance. Els actes
van continuar dissabte al
matí amb l’ofici a càrrec
de la cobla Genisenca i

després el pregó a càrrec
d’Olga Martín i Xivi Morera, la pubilla i l’hereu
que van ser escollits al
2009. Els més menuts
també van tenir el seu
moment amb l’animació
infantil a càrrec de Fefe i
Cia. El ball amb el grup
Màgics va tancar la nit
del dissabte.
Diumenge els actes van
començar amb una missa
cantada per l’orquestra
Amoga, que tot seguit va
interpretar dues sardanes
a la plaça de l’Om. A la
tarda va arribar el moment de les danses populars, amb els Dansaires
de l’Om i els Dansaires
de l’Om jove, el grup fet
a partir dels nens i nenes
de l’escola, que van fer la
seva primera actuació. La
nit es va tornar a tancar
amb un ball a càrrec
d’Amoga, durant el qual
es van escollir els nous
hereu i pubilla.
Dilluns al camp de tir
es va fer la tradicional
arrossada popular, amb
jocs per a tothom i la
benedicció de la paella a
càrrec de mossèn Lluís.
L’últim dia de la Festa

major de Llanars va anar
carregat d’activitats com
tir al plat i un esmorzar
popular, un campionat
de truc i una trobada de
dones per anar a caminar
a la tarda.
Llanars clou
el Festival de Músiques de la Vall de
Camprodon
Unes 1.800 persones
–unes 500 més que
l’anterior edició- van
assistir a l’onzena edició
del Festival de Música
de la Vall de Camprodon, el cicle estiuenc de
deu concerts entre els
cinc municipis petits
de la Vall: Sant Pau de
Segúries, Molló, Llanars, Vilallonga de Ter
i Setcases. L’església de
Sant Esteve de Llanars
va ser l’encarregada de
cloure l’edició d’enguany,
amb una vuitantena
d’assistents, que van poder gaudir d’un concert
d’àries i cançons a càrrec
de les sopranos Miki
Mori i Maria Bellido,
acompanyades al piano
per Anna Balvak. El programa musical que van

oferir estava integrat per
peces d’Eduard Toldrà,
Mozart, Enric Granados, Mompou, Xavier
Montsalvatge i Isaac Albéniz, entre molts altres,
i fou molt ben acceptat
pel públic.
Finances
municipals
L’Ajuntament, en aquesta
legislatura, no ha hagut
de concertar cap crèdit
ni cap pòlissa per fer
front a pagaments a curt
termini. L’alcalde Esteve
Costa es mostra molt satisfet de la gestió econòmica que s’ha efectuat
durant aquests últims 4
anys. En els temps que
corren, aquest fet és molt
rellevant, afirma, i a
més s’han pogut generar
romanents positius cada
any en la liquidació del
pressupost. “Crec que
aquesta és una línia a
seguir per no contribuir
a l’endeutament de les
arques municipals, penso
que simplement ens hem
limitat a fer el que hem
pogut pagar. Ens hem
espavilat molt a buscar
finançament a través de

línies de subvenció”, ha
assenyalat Esteve Costa.
Plaça de l’Om
Els veïns del nucli
antic de Llanars han
sol·licitat a l’Ajuntament
que reobri la circulació
de la plaça de l’Om.
Davant d’aquesta petició
i veient que els veïns
se sentien perjudicats,
l’Ajuntament ha accedit
a les seves peticions i ha
decidit obrir al trànsit la
plaça de forma restringida i sense possibilitat
d’aparcament. L’alcalde
afirma que l’Ajuntament
està al servei del poble i
que quan hi ha una petició unànime no la pot
passar per alt. “De totes
maneres serem implacables en garantir que els
vehicles no aparquin a la
plaça”, ha assegurat.

14. L’ESCOLA LES MORERES

L’escola rural,
l’escola de les
tres “p”: petita,
de poble i pública
Les Moreres aplica un model de centre rural, en el qual
els alumnes tenen una atenció més individualitzada
L’escola Les Moreres,
l’escola del nostre poble,
té la sort de formar part
d’una ZER (zona educativa rural). Una escola
rural és un centre públic
amb un trets específics
diferents respecte els ordinaris, que el fan ser un
model d’escola diferent.
Els nens i nenes de Les
Moreres gaudeixen d’una
atenció individualitzada
amb uns mètodes de
treball fets “a la mida”.
El seu treball té molta
flexibilitat, els i les alumnes de diferents edats,
interessos i necessitats
conviuen i aprenen en
un espai organitzat i
flexible. La metodolo-

gia de tots els mestres
potencia l’autonomia,
la responsabilitat i els
hàbits de treball.
Aquest model d’escola
cal mantenir-lo, cuidarlo, potenciar-lo i mimarlo; tenim la sort de viure
en un món rural molt
ric; tenim un entorn
natural molt proper, uns
alumnes molt motivats
per al treball, un entorn
social (pares, ajuntament...) que col·labora i
un equip de mestres amb
ganes de gaudir en la
seva tasca diària. És amb
tot això que aconseguim
tirar endavant una escola
digna i de qualitat.

Els nens i nenes
de Les Moreres,
protagonistes de
la festa major

Natura Urbana

Els nens i nenes de
l’escola Les Moreres van
ser els protagonistes de la
festa major de Llanars, el
mes de setembre passat. Així va ser perquè
els Dansaires de l’Om,
per primer cop, van
incorporar els alumnes
de l’escola en els seus

Els nens i les nenes de
primària de l’escola Les
Moreres aquest curs
estudiem la Natura Urbana, que consisteix en
aprendre conceptes sobre
les plantes i els animals
del nostre poble.
El primer arbre que varem observar va ser l’om.
És alt, fa uns 6 metres
d’alçada i amb la capçada
acabada en punta. És
caducifoli. Floreix l’abril
i li surten les flors abans

que les fulles. Cap el
juny ja té el seu fruit, que
és una grana lleugera que
voleia amb el vent per
tota la plaça i pel carrer
principal del nostre nucli
urbà.
En la primera sortida,
vam decidir estudiar
aquest arbre, perquè és
el punt significatiu de
la localitat, Llanars. Per
donar-nos les primeres
nocions sobre el tema,
va venir una biòloga de

balls i van formar els
“Dansaires de l’Om
jove”. Per tal que aquesta
iniciativa fos possible,
des de l’Ajuntament es va
finançar un professor que
els va ensenyar a ballar.
Des de l’Ajuntament es
va valorar molt positivament la iniciativa

ja que “aconsegueix
que els nens i nenes
s’introdueixin en el món
de les danses”, va indicar
l’alcalde, Esteve Costa.
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Nova cuina per a l’escola
Rocamare amb la qual
vam dur a terme diferents activitats i un recorregut pel poble, amb
l’objectiu d’observar
i conèixer aspectes de
l’entorn natural proper
que abans no ens havíem
parat a mirar.
Durant les sortides a
l’entorn també hem pogut veure animals: insectes i rèptils, que després
a l’escola els estudiarem
amb més profunditat.

LES SORTIDES DELS ALUMNES DE LES MORERES PER
OBSEVAR L’ENTORN.

Aquest curs els nens
i nenes de l’escola de
Les Moreres han pogut
estrenar cuina. I és que
l’Ajuntament ha aprofitat
un pla d’ocupació per
contractar un operari
durant sis mesos. Es tracta d’un veí de Llanars,
paleta de professió, que
ha reformat totalment
la cuina, instal·lant

rajoles, el terra, mobiliari, obertures noves... i
a més s’ha equipat amb
electrodomèstics nous
com ara una nevera, un
microones, o un rentamans amb pedals. El sou
del treballador ha estat
finançat al 100% pel
Servei d’Ocupació de
Catalunya.

Teatre i
francès,
com a
extraescolars

Enguany, l’escola
de Llanars, a través
de l’Associació de
Mares i Pares i amb
la col·laboració de
l’Ajuntament, han organitzat noves activitats
extraescolars. En concret
classes de teatre i de francès, classes que han estat

LA NOVA CUINA
DE L’ESCOLA.

finançades parcialment
per part del consistori
i que han tingut molt
bona acollida tant per
pares i mares com pels i
les alumnes.

16. L’ENTREVISTA

“M’agradaria que molta
gent que hi ha ara a Llanars
estimés més el poble”

Joan Barceló i Solé, jubilat, exregidor, exjutge de
pau i expresident de la Cooperativa

En Joan Barceló i Solé
té 87 anys i no ha
estat mai casat. És un
llanarenc de tota la
vida i ara, a l’edat que
té, encara es passeja
tot el dia pel poble
fins al vespre, quan
va a Camprodon a la
residència a dormir.
Ho fa així des de fa
6 anys. Durant el dia
es distreu parlant
amb els companys
i els seus amics.
Recorda que de jove
treballava i vivia de
l’agricultura, però ja
fa temps que no, des
que es va jubilar fa
uns anys enrere. Ara
recorda amb enyorança el passat, tot volent recuperar aquella
joventut perduda.

Ens han comentat que
vostè ha estat tot un
personatge a Llanars...
jutge de pau, membre
de la Cooperativa...?
Sí, sí, tot això és veritat!!
Quan va ser Jutge de
Pau?
Vaig ser Jutge de Pau
durant 23 anys, però no
me’n recordo dels anys
perquè ha passat molts de
temps!! Primer vaig ser
regidor durant sis anys
a l’Ajuntament i després
em van oferir ser Jutge
de Pau. Vaig ser regidor
durant l’època franquista
i també després, sense
estar lligat a cap partit
polític. Ara ja fa uns
quants anys que estic
retirat de la vida política
perquè no vaig voler
seguir. I més tard m’han
tornat a oferir ser regidor,
però no m’interessa.
Què fa un Jutge de Pau
d’un poble tan petit
com Llanars?
Doncs a vegades hi
havia discussions entre
veïns i jo havia de mirar
d’arreglar-ho i que la gent
no quedés malament. En
certa manera feia de me-

diador. També havia de
signar molts papers, fer
aixecaments de cadàvers,
registrar naixements. No
comportava massa feina,
només dos o tres cops al
vespre entre setmana i
també algun cap de setmana. Podríem dir que
es podia fer bé i es podia
compaginar amb la meva
feina a l’agricultura.
Sap si ha canviat molt
el paper d’aquesta figura amb el pas dels anys?
En els pobles petits no.
També s’han de signar
molts papers... Ha
canviat en el sentit que
cobren. Jo no cobrava i
hi havia gent que em feia
la vida impossible i eren
massa maldecaps. N’hi
havia que no em volien
creure!
També havia estat
membre de la Cooperativa. Com era abans?
Què hi feien?
Durant 12 anys vaig ser
el president del sindicat
i després em vaig ocupar
del negoci durant 10
anys, però n’hi va haver
alguns que ho van espatllar. Recordo que a la

Cooperativa hi havia un
molí, que jo vaig muntar.
Venien vi, blat de moro i
altres articles. Es cobrava el “retiro” de molta
gent i molts agricultors
subministraven els seus
productes a la Cooperativa per vendre i també en
compraven.
Recorda alguna anècdota relacionada amb les
seves feines?
Sempre tenia problemes
però s’havien de mirar
de resoldre’ls bé. El que
passa és que no tenia
massa bons companys,
per això vaig plegar. Al
final, però, vaig quedar
bé amb tothom.
Ha canviat molt el
poble amb el pas dels
anys?
Jo que he viscut tota la
vida a Llanars, veig que
cada vegada som menys.
Havíem estat a la vora de
600 i ara del poble som
uns 200. Però a tots els
pobles de muntanya els
passa el mateix...

Què enyora més del
Llanars d’abans?
Sap què enyoro? que
m’he fet gran, la joventut.
I què canviaria del
Llanars d’ara?
Ha canviat molt i
m’agradaria que molta
gent que hi ha ara estimés més el poble, que no
li tenen prou amor. Ara
es viu molt del turisme,
però a mi ja m’agrada
perquè ve bona gent.
Un desig pel 2011?
Que tingui salut i que
pugui anar passant.

