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Actualment els ajuntaments estem a l’ull
del huracà del govern de l’Estat. Alguns
pensen que som una de les causes de la
crisi i que retallant-los solucionarem gran
part dels problemes de l’Administració.
Davant d’aquests rumors, m’agradaria donar un missatge de tranquil·litat envers
l’Ajuntament de Llanars. Crec que podem
estar tranquils; nosaltres fa temps que hem
fet els deures i no gastem més del que ingressem; hem tancat sempre les liquidacions del pressupost amb romanent positiu.
No és que anem sobrats, perquè cada any
ens retallen les aportacions de les administracions superiors d’alguna manera i, per
tant, el nostre marge es va ajustant. No
obstant això, en som conscients i portem
una política d’austeritat pressupostària que
penso que està donant els seus fruits, i puc
afirmar que de moment estem aguantant
prou bé la crisi.
No és fàcil en aquest moment gestionar les
finances municipals. Sovint ens angoixa el
retard en els pagaments de les ajudes que
ens ocasionen tensions de tresoreria. Tot i
així, estem satisfets de la feina feta i podem
dir orgullosos que tenim tots els proveïdors
pagats fins el mes de juny, o sigui que paguem les factures de seguida. Hem eixugat
la pòlissa de crèdit de 100.000 euros que
havíem formalitzat el mes de gener, tot i
que no hem rebut cap més pagament dels
ajuts ja aprovats i justificats. Els explico la
situació perquè tothom prengui consciència
de les dificultats que travessen els municipis
pel que fa a la seva tresoreria: ara més que
mai és difícil gestionar el pressupost. El futur sembla que ens prepara més dificultats,
el govern de l’Estat no permet aplicar els
romanents dels anys anteriors per equilibrar
el pressupost i en canvi, ens el desequilibra
amb els impostos que paguem. Per exemple, la pujada de l’IVA ens ha pres un 3%
de recursos per als mesos que ens resten i
que no teníem pressupostats. Les dificultats
són creixents però nosaltres no defallirem
en intentar gestionar el més bé possible els
recursos que disposem.

L’Ajuntament de Llanars
liquida el pressupost
de l’any passat amb
un superàvit de 72.000 euros
La filosofia de l’Equip de Govern és no gastar més del que es pot generar

Un any més, estem a les portes de la temporada turística d’estiu, l’afrontem amb molta
il·lusió i ganes que tothom es trobi a gust en
el nostre poble. Som conscients que ens hi
juguem molt, l’economia local en depèn en
gran part.
Aquest mes de juliol la Generalitat de Catalunya ens ha donat finalment una notícia molt esperada, confirmant que liderarà
a partir d’ara, la gestió de Vallter 2000.
He sentit alguns comentaris crítics envers
aquesta notícia en el sentit de qüestionar
que en un context de retallades en serveis
essencials de la Generalitat, s’opti per invertir en el territori d’aquesta manera. Segurament l’impacte negatiu sobre l’economia
local té un cost molt més superior que la
inversió realitzada. Crec que no ens podem
permetre desertitzar el territori tal i com
succeeix en els llocs on no hi ha activitat
econòmica. Els municipis d’àmbit rural necessitem existir, el territori ens necessita.
Bon estiu.

L’Ajuntament de Llanars
ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’any
passat (2011) amb un
superàvit de 72.815,91
euros. Aquesta xifra és
fruit de la política de
prudència de l’Equip de
Govern. Així ho explica
l’alcalde de Llanars, Esteve Costa, que assegura
que la filosofia de l’Ajuntament del municipi és
“no gastar més del que
puguem generar amb els

nostres recursos”.
Aquesta no és, però, una
tasca fàcil. Com molt bé
assegura l’alcalde, cada
any surten imprevistos
que no estan inclosos en
el pressupost, com ara
mobiliari urbà que es fa
malbé, algun camí que
cal arranjar, etc.
Precisament, el superàvit
serveix per cobrir aquests
imprevistos. “Amb
aquests diners cobrim les

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2011
DRETS RECONEGUTS NETS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

829.607,04.758.911,39.-

RESULTAT PRESSUPOSTARI

70.695,65.-

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS
LÍQUIDS DE TRESORERIA
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Esteve Costa i Sala. Alcalde-President de
l’Ajuntament de Llanars

desviacions que tenim
i aquesta és la manera
d’anar funcionant”. A
més, aquest any, el superàvit també ha de servir
per cobrir l’increment
del 3% de l’IVA que aplicarà el Govern central.
“Tot el pressupost del
2012 està comptat amb
un IVA del 18% i en
canvi, a partir de setembre, serà del 21%; amb
aquesta despesa no hi
comptàvem”.

90.952,57.24.640,00.68.432,23.0,00.72.815,91.-

Llanars demana
una pòlissa de
crèdit
Per primer cop durant el
mandat d’Independents
per Llanars, l’Ajuntament
s’ha vist obligat a
demanar un pòlissa de
crèdit de 100.000 euros.
Aquests diners han servit
per fer front a pagaments
immediats, que no
es podien fer efectius
perquè la Generalitat de
Catalunya devia 340.000
euros a l’Ajuntament de
Llanars.
Ara, la Generalitat ja ha
pagat la meitat del deute

i l’Ajuntament ha pogut
cancel·lar la pòlissa.
A més, el consistori té
els proveïdors pagats
fins l’estiu. L’alcalde de
Llanars, Esteve Costa,
explica que els diners
de les subvencions que
atorga la Generalitat
arriben molt tard i que
cada vegada cal omplir
més paperassa. Aquests
retards en els pagaments
obliguen els ajuntaments
a demanar pòlisses de
crèdit per poder estar
al dia.

Un ajuntament
ben sanejat
L’Ajuntament de
Llanars no ha hagut de
ser intervingut. L’Estat
central va anunciar
que intervindria tots
aquells municipis que
no tinguessis sanejats
els seus comptes i els hi

aplicaria un Pla d’Ajustament. En el cas de
Llanars, aquesta mesura
no ha fet falta, ja que
l’Ajuntament tenia totes
les factures pagades a 60
dies quan l’Estat ho va
reclamar.
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La urbanització
del carrer Morer
començarà el
setembre

Estalvi i eficiència
en l’enllumenat
públic
L’Ajuntament de Llanars segueix aplicant el seu pla de
millora de l’enllumenat públic amb l’objectiu de gastar
menys energia i minimitzar la contaminació lumínica

Finalment, s’ha desencallat l’obra que s’havia
aturat per manca de finançament

Les obres d’urbanització
del carrer Morer, al centre de Llanars, començaran el proper setembre.
Finalment, l’Ajuntament
té el compromís de la
Diputació de Girona de
pagar l’ajut en un termini
breu de temps.
Així doncs, es desencalla
l’obra d’aquest carrer,

que és l’únic que queda
per urbanitzar a la població.
Els treballs, amb un
pressupost d’uns 120.000
euros, estaven inclosos
en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de 2011. Aquell
mateix any es van
licitar a l’empresa Josep
Vilanova SA per poc més
de 100.000 euros. Però

L’Ajuntament de Llanars,
un any mes, ha aconseguit finançament per
aplicar el Pla (aprovat
l’any 2009) sobre l’enllumenat de la població.
L’objectiu d’aquesta
proposta és millorar
l’eficiència energètica i
minimitzar la contami-

finalment l’Ajuntament
va aturar el projecte en
veure que la Generalitat
es retardava amb els
pagaments. Ara, però, ja
es pot tirar endavant.
Els treballa consisteixen
en la construcció de
voreres, la pavimentació
i instal·lació de serveis,
l’enllumenat públic i
l’enjardinament.

nació lumínica. L’Ajuntament té previst, aquest
any, invertir uns 14.000
euros en la substitució de
lluminàries. Es canviaran
les bombetes per unes
de baix consum, fet que
contribuirà a reduir la
contaminació i, també,
ha disminuït la despe-

sa del municipi. Està
previst, a més, que es
modifiquin aquells fanals
que no funcionen bé o
dispersen la llum.
Llanars compta amb dos
ajuts de la Diputació de
Girona per tal de dur a
terme aquesta iniciativa,
mentre que la resta de

S’endarrereix de nou el projecte
d’abastament d’aigua potable
al nucli d’Espinalba
Exercici

Organisme

Concepte

Cost actuació

Subvenció atorgada

2012

Diputació - Medi Ambient i Territori

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
exterior existent al municipi de Llanars

16.261,58

6.102,00

2012

Diputació - Medi Ambient i Territori

Desbrossament de marges

2.553,52

2.253,92

2012

Diputació - Medi Ambient i Territori

Recuperació de pastures

2.655,00

2.389,50

2012

Diputació - Medi Ambient i Territori

Serveis tècnics assenyalament límits i altres tràmits

2.271,50

denegada

2012

Generalitat – Dep. de Governació

Compensació per retribucions a càrrecs electes

17.505,72

pendent

2012

Generalitat - Departament de Justícia

Subvenció de despeses del Jutjat de Pau

950,00

950,00

2012

Diputació - Noves Tecnologies

Connexió en xarxa d’edificis municipals

3.130,92

1.715,76

2012

Diputació - Cooperació Municipal

Despeses corrents enllumenat públic

34.800,00

13.812,00

2012

Generalitat – Dep. de Governació

Abastament d’aigua al nucli d’Espinalba de Llanars

166.202,58

149.582,32

2012

Diputació - Cooperació Cultural

Fons de cooperació cultural local (Pressupost festes)

2012

Diputació - Cooperació Municipal

Redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible PAES

2.319,25
3.000,00

1.891,00

La Generalitat de Catalunya no pot pagar enguany
la part que li correspon
L’Ajuntament s’ha vist
obligat a aturar de nou el
projecte per dur l’aigua
potable al nucli d’Espinalba. Aquesta iniciativa
estava inclosa dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) 2012 i el
projecte ja està aprovat

definitivament i amb els
tràmits administratius
pertinents realitzats. Tot
i això, la Generalitat de
Catalunya ha advertit
a l’Ajuntament que
enguany no podrà fer
efectiu el pagament de la
seva part, de manera que

l’Equip de Govern ha
decidir posposar l’obra
fins el 2013 o el 2014. “El
projecte el tirarem endavant segur”, ha explica
l’alcalde, “perquè és un
projecte molt important
per garantir els serveis
bàsics a la població”.

Neteja de marges de camins rurals

L’Ajuntament de Llanars ha dut a terme aquest any diverses accions
de neteja de marges i estessada de camins. Tot i la crisi que es viu actualment, el consistori ha decidit tirar endavant aquesta mesura, que
acostuma a dur a terme cada mes de juny.

finançament prové del
mateix Ajuntament.
L’alcalde, Esteve Costa,
ha explicat que aquest
Pla ja es va començar a
posar en marxa a principis de 2011, però que
es va executant a mesura
que hi ha disponibilitat
econòmica.

D’altra banda, cal recordar que el camp de tir de
Llanars disposa d’enllumenat alimentat per
energia solar (plaques).
Ara a l’estiu s’hi pot anar
a sopar perquè els llums
estan oberts fins a les 12
de la nit.

NOUS HORARIS OFICINES AJUNTAMENT DE LLANARS
Secretaria
De dilluns a divendres de les 9 del matí a dos quarts
de 5 de la tarda.
Servei d’urbanisme
Tots els dimarts, a partir de les 4 de la tarda
Alcaldia
Dimarts i dijous a partir de les 5 de la tarda
Per visites amb l’alcalde o l’arquitecta municipal,
cal demanar hora prèviament al 972 740 361 o a
ajuntament@llanars.cat

Arranjament de parcs infantils
L’Ajuntament de Llanars ha arranjat, des de principis d’any, els
parcs infantils del municipi que es trobaven en mal estat. Així, s’ha
arreglat el sòl, instal·lant terra tou per minimitzar caigudes, i s’han
arranjat els jocs que estaven malmesos.

06. URBANISME / SANITAT
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L’alcalde de Llanars
es queixa dels
retards de l’ACA
en les obres de
sanejament del
municipi

Els alumnes
de l’escola Les
Moreres acomiaden
el curs amb una
excursió a la Vall
de Núria

Els treballs tornen a estar bloquejats
després de tres anys d’iniciar-se

El CEIP compta aquest any per primer cop amb una
Associació de Mares i Pares

Llanars segueix abocant
les aigües residuals al
riu. L’alcalde, Esteve
Costa, es va entrevistar
fa unes setmanes amb
el conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder,
i es va queixar de l’estat
de les obres, que executa
l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). Costa va
explicar al conseller que
Llanars no està content
“ni amb la qualitat
de l’obra, ni amb els
terminis, ja que fa tres
anys que el projecte va
començar i encara no

s’ha acabat”. El Conseller
va organitzar una reunió
amb el director de l’ACA
però encara no s’ha
rebut cap resposta a la
petició i es desconeix el
termini real per finalitzar
els obres. Els treballs
van començar el 2009 i
l’objectiu és connectar
la xarxa de clavegueram
amb el col·lector de
Camprodon, evitant així
males olors i la contaminació del riu. En aquell
moment l’Ajuntament
va fer els seus deures,
va connectar a totes les
finques a la nova xarxa i

en va assumir el cost.
A la meitat de les obres,
però, es va modificar el
traçat fins a Camprodon, el que va motivar
l’inici de nous expedients d’expropiació. Un
d’aquests expedients, que
afecta a un terreny de pas
d’uns 25 metres, encara
no està resolt, el que
provoca que els treballs
estiguin aturats. “L’ACA
és incapaç de desbloquejar aquest impediment”,
es queixa l’alcalde, “i a
dia d’avui, després de
tres anys d’obres, encara
estem abocant al riu”.

El desfibrilador
ja està operatiu
Els desfibrilador que el Dipsalut va instal·lar a Llanars l’hivern passat es troba a la
parada d’autobús del carrer Catalunya i ha de servir per actuar davant d’una aturada cardíaca. Personal qualificat del Dipsalut va venir fins a Llanars per explica
com funciona aquest aparell.

Els alumnes del CEIP Les
Moreres de Llanars van
acomiadar aquest curs
amb una excursió a la
Vall de Núria. En aquesta
sortida, els nens i nenes
van poder gaudir d’activitats com ara els llits
elàstics, la tirolina, un
rocòdrom, etc. Enguany,

La brigada
municipal,
sota mínims
Un dels dos treballadors de l’equip
està de baixa i la Llei no permet
contractar ningú més
La Brigada Municipal
de l’Ajuntament de
Llanars es troba en
una difícil situació.
L’equip el formaven dos
treballadors, però un
dels quals està de baixa.
El consistori no pot
contractar ningú més, ja
que un Decret de l’Estat
no ho permet. Aquest
fet propicia que les
feines que habitualment
fa la brigada vagin
endarrerides. Per
solventar aquest
problema, l’Ajuntament

ha contractat de
forma esporàdica
algun treballador de la
Fundació MAP (una
entitat social sense afany
de lucre al servei del
Ripollès compromesa
amb les persones i per les
persones amb capacitats
diferents), però sempre
molt temporalment, per
fer front a les feines més
urgents. L’Ajuntament
lamenta les molèsties que
aquest fet pugui ocasionar
i agraeix la comprensió i
col·laboració de tothom.

aquesta excursió ha estat
subvencionada per l’Associació de Mares i Pares de
Les Moreres (AMPA).
NOVA AMPA AMB
MOLTA EMPENTA
La nova Ampa es va crear
a principi de curs per
iniciativa d’un grup de

pares i mares que volen
donar un cop de mà a
l’escola i als alumnes. El
seu objectiu és organitzar
alguna activitat paral·lela,
ajudar en els actes que
prepara l’escola i promoure accions educatives i de
convivència.

Els alumnes van pujar al cremallera de Núria.

Irregularitats
a les àrees de residus
En les darreres setmanes, s’han detectat a les
zones de contenidors de
Llanars algunes irregularitats que fan augmentar
el cost de la recollida i
la neteja de les instal·
lacions. Hi ha ciutadans
que dipositen en aquesta
àrea residus que no pertoquen, com ara electrodomèstics, trastos vells,

runes… O bé que els
deixen al voltant o fora
dels contenidors. Cal que
prenguem consciència
del què es pot llençar en
els contenidors de reciclatge i rebuig, i del què
cal deixar a la deixalleria,
ja que la neteja d’aquesta
zona fa que pugi el cost
del servei.

El forest comunal d’Espinalba
ja té un Pla de gestió i millora
El projecte l’ha aprovat l’Ajuntament i està en
fase d’aprovació per part de la DAM
L’Ajuntament de
Llanars ha aprovat el
Pla Tècnic de Gestió
i Millora Forestal
(PTGMF) de la finca
d’Espinalba. Aquest
document és bàsic per
poder gestionar els

boscos i garantir el
seu just aprofitament
per part de tos els implicats. El PTGMF és
un manual de bones
pràctiques silvícoles, per tal d’ajudar
a preservar el medi,

recuperar pastures,
generar biomassa i
donar feina al sector
primari. L’Ajuntament
ja treballa ara amb el
PTGMF de Feitús, per
tal d’aconseguir els
mateixos objectius.
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Biomassa, l’energia del futur de
la Vall de Camprodon

Llanars, un municipi
pioner al Ripollès
Llanars és el primer poble del Ripollès que ha posat en
marxa una xarxa de calor, amb una caldera de biomassa de 133 kW de potència que, a través d’una xarxa de
distribució, escalfa tres equipaments municipals: l’escola Les Moreres, l’Ajuntament i la Cooperativa. Amb
la posada en marxa de la caldera, Llanars ha passat a
pagar menys d’una tercera part d’energia.

TOT SÓN AVANTATGES

Beneficis de la xarxa de distribució i la caldera de biomassa

Llanars és el
primer municipi
del Ripollès que
ha posat en
marxa la caldera
de biomassa; un
estudi conclou
que el territori
té prou massa
forestal com
per cobrir la
demanda i
també el sector
turístic

ECONOMIA
- En la producció d’energia tèrmica hi ha un estalvi econòmic.
- El combustible (massa forestal) és més econòmic i no hi ha fluctuacions apreciables en el preu de mercat.
MENYS IMPACTE AMBIENTAL
- Nul·les emissions de CO2 a l’atmosfera.
- Millora en la gestió de boscos comunals.

és clara: la biomassa de
la Vall és suficient per
cobrir la demanda i a
més, hi ha un potencial
de creació d’ocupació
real. Com? Doncs en el
cicle de producció i de
comercialització.

La caldera de biomassa de Llanars, un referent a la comarca.

El que sembla clar és que
la bioenergia s’ha convertit, a la Vall, en un camí
a seguir, tant per les administracions públiques
com per als particulars.
Gràcies a aquest estudi,
es fa evident que tot i

que la instal·lació d’una
planta de biomassa és
cara, la inversió s’amortitza molt ràpidament
i a més, a la llarga, es
converteix en una forma
de disminuir costos.

Actualment, a la comarca del Ripollès hi
ha calderes de biomassa
municipals a Llanars,
Planoles, Ribes de Freser,
Vallfogona de Ripollès,
Ripoll i Campdevànol.

COMPARATIVA COST
14,00
12,00
10,00
€/kWh

La Vall de Camprodon té
prou massa forestal com
per cobrir el 100% de la
demanda de tots els sectors interessats a implementar-la. Això és el que
diu un estudi d’avaluació
d’aquesta nova energia.
L’informe afegeix que
també pot abastar la demanda del sector turístic,
així com dels equipaments turístics i de les
masies disseminades.
L’estudi d’Avaluació de la
disponibilitat de biomassa forestal a la Vall de
Camprodon quantifica la
bioenergia potencial dels
boscos dels sis municipis
(Camprodon, Llanars,
Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga
de Ter), tant públics com
privats. Un cop determinada aquesta xifra, s’han
quantificat la demanda
potencial. La conclusió

Aquesta xifra encara es podria reduir més quan l’estella
que s’utilitzi provingui de boscos del municipi. Des de
març (mes en el qual es va posar en marxa la caldera
de biomassa) fins a juny, s’han consumit uns 10.000
quilos d’estella, que ha tingut un cost de 1.020 euros.
En canvi, el cost dels combustibles fòssil que s’utilitzaven fins ara hauria estat de 3.835 euros. Però encara
hi ha una dada més important, des del punt de vista
ambiental: en total s’han deixat d’emetre a l’atmosfera
12.703 Kg de CO2.

ENERGIA
- Màxima eficiència energètica
- Major aprofitament de la caldera, sobretot quan funciona a potència mínima.
- Major rendiment davant les calderes de gasoil.
- Es perd menys energia en els cicles de parada i engegada.

8,00
Instal·lació de biomassa

6,00

Escola

4,00

Ajuntament

2,00
0,00

Cooperativa
INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ EXISTENTS

CALDERA DE BIOMASSA

Presentació a l’Ajuntament
L’estudi ha estat realitzat per l’empresa GIR Energia Agroambiental i es va presentar a Llanars el 29 de juny passat, a la sala de plens de l’Ajuntament. Aquest informe ha estat promogut per la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon i s’ha pogut fer gràcies a un ajut del departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquesta era
la quarta vegada que la Mancomunitat presentava la sol·licitud per accedir a la
redacció d’aquest informe.

Punt Infoenergia
El mes de febrer passat es va posar en marxa el
punt Infoenergia, l’objectiu del qual és gestionar els
consums energètics de manera coordinada amb tots
els municipis per tal d’aconseguir estalvis realment
importants. En principi són dotze les municipis
que han signat o signaran l’acord per tirar endavant
aquest punt d’informació. La presentació d’aquest
nou punt informatiu es va fer a Llanars, en ser la
primera població de la comarca en posar en marxa la
caldera de biomassa.
La principal tasca que ha dut a terme és controlar l’energia que gasta cada municipi, i revisar les
pòlisses contractades. També s’ha començat a fer un
inventari sobre els punts de llum i una diagnosi amb
les principals mesures per reduir el consum a curt
termini.

10. TURISME
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Llanars considera positiu
que la Generalitat
adquireixi el 60% de les
accions de Vallter
L’alcalde assegura que l’estació d’esquí és un dels principals motors
turístics de la Vall de Camprodon

La Generalitat de Catalunya es convertirà, a
finals d’aquest any, en
l’accionista majoritari de
l’estació d’esquí Vallter
2000. L’objectiu és garantir la continuïtat d’aquest
equipament esportiu i
d’oci. L’alcalde Llanars,
Esteve Costa, ha valorat
molt positivament la
notícia, tot i algunes veus
crítiques. “Vallter 2000
és el principal motor

turístic de la Vall de
Camprodon i per tant, és
molt positiu que s’intenti
mantenir”, assegura
La situació econòmica de
Vallter 2000 fa mesos que
és preocupant. Esteve
Costa explica que “ja fa
temps que els alcaldes,
diputats, delegats, comerciants, etc, sabíem que
l’equipament no anava
bé econòmicament i hem

pressionat perquè la Generalitat hi intervingués”.
La població de Llanars,
a través de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon, també és
accionista de Vallter: “ja
es veia que cada any hi
havia pèrdues i que això
no podia acabar bé”.
Per això, des de fa temps
que es mantenien reunions amb la Generalitat

Un trenet turístic farà
una visita guiada per Llanars

i amb altres agents implicats per poder arribar
fins a aquest punt. “És
una decisió molt positiva
–comenta l’alcalde– ja
que hi ha molta gent en
aquesta comarca que viu
d’aquesta estació”.
Al final, la Generalitat
serà accionista majoritari
amb prop del 60% del
capital, mentre que el
40% restant de les acci-

35 anys de
l’estació
d’esquí
Fa 35 anys que va
néixer aquesta estació
d’esquí, a la comarca
del Ripollès i dins el
municipi de Setcases.
La base de l’estació es
troba a 2.000 metres
d’altitud.
Vallter compta amb
onze remuntadors
mecànics, repartits
en dos telecadires,
5 telesquís 3 cintes
transportadores i una
telecorda. Aquesta
temporada passada,
un total de 60.000
esquiadors van visitar
les instal·lacions.

ons seguirà en mans dels
actuals responsables i de
l’Ajuntament de Setcases,
propietari dels terrenys.

Gran èxit de la primera
edició d’Hora Literària

La Generalitat
es compromet a
tirar endavant la
Via Verda entre
Sant Joan de
les Abadesses i
Setcases
La ruta passarà pel costat del Ter i donarà qualitat
turística a les poblacions per on passi, entre les quals hi
ha Llanars
fet que la població pugui
tenir en un futur una
vida verda “és una bona
notícia, ja que donarà
qualitat turística a la Vall
de Camprodon”.

La Generalitat de
Catalunya, el Consell
Comarcal del Ripollès i
els ajuntament implicats,
entre els quals es troba
Llanars, han arribat a un
acord per tirar endavant
la construcció de la via
verda entre Sant Joan de

les Abadesses i Setcases.
En total, seran 16 quilòmetres de via verda que
passaran també per Sant
Pau de Segúries, Llanars i
Vilallonga.
L’alcalde Llanars, Esteve
Costa, ha assenyalat el

Aquest any, es redactarà
l’estudi informatiu del
tram entre Llanars i Setcases i també el projecte
constructiu entre Sant
Joan de les Abadesses
i Llanars. L’objectiu,
segons la direcció general
de Transports i Mobilitat,
és que les obres puguin
començar el 2014.
L’execució del projecte

s’anirà fent en funció de
les disposicions pressupostàries del departament de Política Territorial i Obres Públiques,
que és qui durà a terme
les obres.
Un traçat ideal
per al turisme
familiar
El traçat que passarà
per Llanars està previst
que vagi pel costat de
la carretera, pel centre
del municipi i pel costat
del riu Ter. Serà una
ruta fàcil i planera, ideal
per al turisme familiar.

L’objectiu és que en cap
cas la via verda creui la
carretera.
Dins el Consorci de
les Vies Verdes
El tram que entra en
estudi es trobarà dins
el Consorci de les Vies
Verdes, i es convertirà en
un incentiu turístic més.
L’objectiu és, de cares al
futur, que aquest traçat es
connecti fins a Olot, de
manera que es pugui fer
el recorregut complert:
de Setcases fins a Sant
Feliu de Guíxols (Baix
Empordà).

Els municipis de la
Mancomunitat es donen de
baixa del Consorci Ripollès
Desenvolupament
El projecte ha estat IMPULSAT PER L’ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS DE LA VALL DE CAMPRODON

L’Associació de Comerciants de la Vall de Camprodon ha impulsat la
posada en funcionament
d’un trenet turístic un
matí per setmana durant
el mes d’agost.

Aquesta iniciativa ha
de servir per incentivar
el comerç i per donar
a conèixer les diferents
poblacions entre els
visitants. Tot i que el
trenet el finança l’Asso-

ciació de Comerciants de
la Vall, el guia que farà
el recorregut per Llanars
el pagarà l’Ajuntament.
Aquesta pot ser una bona
iniciativa per atraure més
turisme.

A iniciativa de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon, el diumenge 22 d’abril i en motiu
de la diada de Sant
Jordi, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de

Llanars es va organitzar
la 1a Hora Literària. En
aquest acte, diverses persones del municipi van
llegir textos que feien
referència a històries de
la Vall de Camprodon.

Els municipis que formen part de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon han decidit donar-se
de baixa del Consorci Ripollès Desenvolupament.
Aquest és un ens de promoció econòmica que aplega
tant entitats públiques com privades. L’alcalde, Esteve
Costa, explica que els motius de la baixa són que els
sis municipis de la Vall de Camprodon a través de la
mancomunitat aporten uns 9.000 euros l’any a aquest
ens a canvi d’uns serveis que no compensen la despesa, i més ara, en la situació de crisi que es viu.

Primera Jornada de Màrqueting
Digital a Camprodon
La sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon va acollir, a principis de juliol, la
primera jornada de màrqueting digital sota el títol de “Les 9 tècniques bàsiques del
Màrqueting Digital”, a càrrec de Montse Peñarroya. Els alumnes van poder aprendre
els principis bàsics del posicionament web, com tractar la seva presència a blocs,
com treure profit a les xarxes socials, etc. Aquest taller es va dur a terme gràcies a
la col·laboració entre la Vall de Camprodon i el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona.
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Llanars participa,
un any més, en el
Festival de Música
de la Vall de
Camprodon

Llanars s’adhereix
als Municipis per
a la Independència
L’Ajuntament de Llanars s’ha adherit a l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI) que es
va crear el desembre passat. L’entitat ja compta
amb més de 400 municipis de Catalunya, a més de
consells comarcals.

Les campanes
repiquen en
memòria de
Verdaguer

Cris Juanico presentarà el seu darrer
treball “Dues pedres” a la Sala de Ball

Llanars ha impulsat, un
any més els Festival de
Música de la Vall de
Camprodon, que arriba
a la seva 13a edició.
En aquesta ocasió, els
organitzadors han tornat
a apostar per actuacions
de petit i mitjà format.
Llanars hi participa
juntament amb Setcases,
Molló i Vilallonga de
Ter, ja que enguany, el
municipi de Sant Pau
de Segúries s’ha donat

Els
Dansaires
de l’Om
Els Dansaires de l’Om,
un grup que s’ha creat
per ballar i compartir la
música, està buscant a
nens i nenes a partir de
4 anys. L’objectiu és reactivar els Dansaires més
petits. Els assajos són
dimarts i dijous de 6 a 7
de la tarda a la Sala de
Ball. Per a més informació, podeu trucar al 972
740 361.

de baixa. La música de
Cris Juanico arribarà a la
Sala de Ball de Llanars
el proper 9 de setembre,
i presentarà el seu darrer
treball “Dues pedres”.
El Festival se celebra des
del 19 d’agost fins al 9 de
setembre, amb diferents
concerts dins un entorn
natural. El Festival començarà amb el concert
de música a cappella de
Nuan i Ces, que actua-

ran a Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter.
El 19 d’agost, Vilallonga
de Ter acollirà el concert
de Mazoni, que presentarà “Fins que la mort
ens separi”. El 26 d’agost,
Feliu Ventura presentarà “Música i lletra a
Molló”, mentre que el 2
de setembre, Lídia Pujol
actuarà a Setcases. La
darrera actuació del cicle
serà la de Cris Juanico a
Llanars.

Una alumna de
Llanars guanya
el premi Sambori
d’Òmnium Cultural
Clàudia Campayo,
alumne de cicle
inicial de l’escola Les
Moreres de Llanars,
va guanyar, el mes de
març passat, el premi
Sambori d’Òmnium
Cultural en la seva
categoria. En total, es
van seleccionar 183
obres de 42 escoles
participants i un

jurat format per un
representant de cada
comarca (Ripollès,
Osona i Garrotxa) va
escollir els guanyadors.
El lliurament de
premis va tenir lloc
a la Sala Diagonal de
Campdevànol, amb
l’assistència d’unes
200 persones.

Festa dels Tres Tombs a Llanars
Una trentena de cavalls van participar, a principis de maig, en la festa dels Tres
Tombs, amb una cercavila que va travessar els carrers de Camprodon i Llanars. La
festa va començar amb un esmorzar a l’Hípic i després la comitiva va passar pel
centre de Llanars i Camprodon, encapçalada per la figura de Sant Antoni. En acabar
es va fer la benedicció dels animals a l’església de Santa Maria. La jornada va acabar
amb un dinar popular a Llanars.

ses i Vilallonga de Ter
divulguen conjuntament
el Cicle de Representacions del Mite de Comte
Arnau, el ja esmentat
Festival de Música de
la Vall de Camprodon i
el Festival Albéniz. En
total, conformen una
oferta de 24 propostes
diferents pensades per a
tots els públics.

La Flama del Canigó
arriba a Llanars
La Flama del Canigó, que surt per Sant Joan des de
coll d’Ares, ha arribat enguany a un total de 19 municipis, deu més que l’any passat. En aquesta ocasió,
també va arribar a Llanars, seguint la ruta de l’Alt Ter,
que va passar per Camprodon, Llanars, Vilallonga
i Setcases. Aquest va ser el primer any que la flama
arribava a Llanars i abans d’encendre la foguera, es va
llegir un petit manifest.

Publicitat conjunta
per unir esforços i
estalviar recursos
Aquesta any, i per primer
cop, els tres festivals més
interessants de la Vall de
Camprodon s’han unit
per fer publicitat conjunta i aglutinar l’oferta, de
manera que s’estalvien
despeses i s’arriba a més
gent. Així, els municipis
de Camprodon, Sant
Joan de les Abadesses,
Llanars, Molló, Setca-

El 10 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, les
campanes de 85 temples d’arreu de Catalunya van
repicar per commemorar el 110è aniversari de la
mort de Mossèn Cinto Verdaguer. El campanar
de l’església de Llanars també es va sumar a la
iniciativa.

5a Trobada de
Motos antigues
a Llanars
A mitjans de juliol es va celebrar, un any més, la Trobada de Motos antigues a
Llanars, amb una gran participació de motoristes. La jornada va començar a les
9 del matí amb l’exposició de les motos participants i després es va celebrar un
esmorzar popular amb carn de poltre, cansalada, llonganisseta i pa amb tomàquet.
A les onze del matí, el mossèn Jacint Medina va beneir totes les motos i després
es va organitzar un passeig fins a Setcases. A la tornada es va celebrar un dinar al
Forn de Beget.

Xuriguera i Faixedas
porten el seu humor
a Llanars
El proper divendres 10 d’agost, la Sala de Festes de
Llanars acollirà la representació de l’obra “Live”, on
els dos excomponents de Teatre de Guerrilla, Carles
Xuriguera i Rafel Faixedas, oferiran un espectacle
d’humor en majúscula. Música, improvisació, diàlegs
punyents, ironia... un divertiment a càrrec d’aquests
dos pallassos que estan triomfant arreu de Catalunya.
Aquesta proposta està organitzada per la Comissió de
Festes, amb el suport de l’Ajuntament de Llanars.
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En Conrad Rigat assegura que no li agrada gens esquiar, tot i que ha passat 33
anys de la seva vida treballant a l’estació d’esquí de Vallter 2000. En Conrad va
venir a viure a Llanars fa 12 anys i assegura que “aquí es viu més bé que enlloc”.
Abans havia viscut a Camprodon i a Tregurà, on va néixer. Té dos fills i una
néta, l’Abril, de 22 mesos, amb qui la podeu veure a la foto.

“Estaria bé que la
mateixa gent de la
Vall de Camprodon
també donés suport
a Vallter 2000”
Representants francesos
visiten el País d’Art i
Història de les Valls del
Tec i del Ter
La jornada es
va organitzar
per donar a
conèixer aquest
paratge i el seu
patrimoni
a delegats
culturals de
França

Representants i delegats
cultural de diverses
regions de França van
desplaçar-se a la part
catalana del projecte País
d’Art i Història de les
Valls Catalanes del Tec
i del Ter per conèixer
aquesta part del territori i
el seu patrimoni. Aquesta
jornada forma part del
projecte de divulgació
d’aquest projecte, l’objectiu del qual és divulgar i
posar en valor el bagatge

cultural de 29 municipis
d’ambdues parts de la
frontera.
La jornada va començar
amb una visita a Molló,
on l’alcalde, Josep Coma,
va presentar la Carta del
Paisatge de la Vall de
Camprodon. Tot seguit,
el grup es va traslladar
a Camprodon on es va
explicar com es va posar
en marxa aquest projecte transfronterer. En

l’acte també hi participar
l’alcalde de Camprodon,
Esteve Pujol, l’alcalde de
Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué,
i la presidenta de la
Mancomunitat de la Vall
de Camprodon, Ester
Nogué.
Posteriorment, la comitiva va visitar l’edifici de
l’Ajuntament de Camprodon, els treballs de rehabilitació del castell de

Transhumància al s. XXI
Uns ramaders de Llanars porten el bestiar des d’Avinyonet de Puigventós
(Alt Empordà) fins a Camprodon
Una ramaders de Llanars,
concretament, els de
Mas la Moixa, van dur
a terme, un any més un
itinerari transhumància
per portar els ramats a
pastar. Aquesta iniciati-

va també s’aprofita per
vincular la travessa al
turisme eqüestre; així,
l’Hípic Hotel organitza
un seguiment a cavall
d’aquest itinerari.
Els ramaders duen 200

caps de bestiar boví de
raça bruna des d’Avinyonet de Puigventós (Alt
Empordà) fins a Llanars.
En aquesta ruta hi participen cinc pastors i els
seus gossos, a més de ge-

nets a cavall. La comitiva
passa per les poblacions
de Llers, Sant Llorenç
de la Muga, Albanyà,
Comanegra (Garrotxa),
Rocabruna, Camprodon
i Llanars.

Rocabruna, la població
de Sant Joan de les Abadesses i les actuacions de
millora al centre urbà.
Durant tota la jornada,
es va explicar als delegats culturals com es va
originar aquest projecte
transfronterer i com es
treballa a Catalunya pel
que fa a la dinamització
del territori.

Entrevista a Conrad Rigat Blanch,
jubilat i ex-treballador de Vallter 2000

Són 33 anys treballant
a Vallter 2000. Déu n’hi
do!
Sí. Hi vaig començar el
1976. Era molt amic del
Sr. Pujol i vaig entrar a
treballar amb ell... Fins
el 2009, que em van prejubilar.
Quina feina hi feia allà?
Al principi hi feia de
tot: neteja de carreteres,
cuidar el telesquí... manteniment en general. Al
cap d’uns anys, però, em
van fer Cap de Manteniment. Feia el mateix,
però a més, gestionava
les tasques, organitzava
la feina, pensava els
relleus per dinar... La
veritat és que entre tots
ens ho fèiem tot i la feina
sortia bé.
Quanta gent éreu?
A l’hivern, entre 25 i 30,
i a l’estiu, 6 o 7.
A l’estiu també hi treballàveu? Què fèieu?
Bàsicament, fèiem el
manteniment dels tele-

esquís i dels telecadires.
També engegàvem el telecadira per als que volien
visitar la Font del Ter i la
veritat és que venia molta
gent.
Éreu ben avinguts?
Molt. Érem un grup i
tots ens ajudàvem. No
sempre érem els mateixos, perquè la gent, si
només se la contractava
a l’hivern i trobava feina
en una altra banda, ja no
tornava. Però n’hi havia
molts que repetien.
Ha canviat molt l’estació en aquests 30 anys?
Molt. Tot i ser una
estació petita, ha crescut
molt.
Tenia molts clients als
anys 70?
Potser no hi havia tanta
afició com ara, però
venia molta gent. I era
bona gent, de la que no
busca problemes, no com
ara.
I de francesos, que

n’arribaven gaires?
També en venien molts.
A més, ells van ser els
primers a fer la Setmana
Blanca a les escoles i
venien molts grups de
col·legis. Ara, la Setmana
Blanca ja la fan moltes
escoles catalanes.

ajuda a les altres comarques. A nosaltres també
ens toca i la veritat és
que ens convé molt. Ara,
penso que estaria bé que
la mateixa gent de la Vall
de Camprodon també
donés suport a Vallter.

Recorda alguna anècdota d’aquells anys?
Ui! Moltes! Recordo
una vegada, que eren
les 11 de la nit, i em van
trucar perquè el director
i el gerent havien tingut
una avaria amb el cotxe
i s’havien quedat penjats
a Vallter. Com que era el
dia dels Innocents, jo no
m’ho vaig creure i vaig
pensar que era una broma. Finalment, a les 12 i
després de molt insistir,
els vaig anar a rescatar. I
era veritat!

Com?
Tots sabem que aquesta
és una estació petita.
Però la mateixa gent de
la Vall de Camprodon
és la primera que marxa
a d’altres estacions. Hi
ha moltes crítiques, però
gens de suport. Abans,
tothom de Camprodon
que podia, s’arribava a
Vallter. Els comerços tancaven dilluns, i tots cap
a Vallter a esquiar. I s’hi
quedaven a dinar. I ara
això ja no ho fa ningú. Si
de cas, se’n van a esquiar
a fora.

Com veu el fet que la
Generalitat hagi adquirit part de Vallter 2000?
Està molt bé que la
Generalitat ens doni un
cop de mà, ja que sempre

L’estació és important
per al territori?
Home, és el motor de
la Vall de Camprodon:
botiguers, restaurants,
hotels... tothom en viu.

Fa tres anys que es va
jubilar, després de tants
anys a Vallter. I ara què
fa?
Al principi ho vaig
trobar a faltar una mica,
perquè m’agrada molt la
muntanya. Però tinc 2 o
3 cavalls i el meu cunyat
té una casa de pagès;
sempre que puc el vaig
ajudar i sempre estic fent
alguna cosa.
I esquiar? Li agrada?
No t’ho creuràs, però
esquiar no m’ha agradat
mai. Ho vaig provar,
però vaig veure que ara
un es trencava la cama,
ara l’altre es trencava
l’espatlla, ara aquell les
costelles... Vaig pensar:
“no t’emboliquis pas
amb això ara!”. I em vaig
comprar una moto de
neu; la veritat és que era
molt divertit!

16. LA GALERIA

La Festa
del Pagès
La proposta ha crescut i ha donat protagonisme a les
demostracions d’oficis relacionats amb la ramaderia
i el món rural

Demostració de l’ofici de dallar.

Fent allioli.

Construint una paret de pedra seca.

Com es muny una vaca.

Un ferrer treballant ferradures.

Els ramaders van ensenyar com s’esquila una ovella.

Exhibició de picar la dalla.

Com es muny una euga.

Com fer un bon embotit.

Fent cistells.

La feina de treballar la fusta.

L’ofici de soldador.

L’ofici de sargir.

