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Llanars liquida
el pressupost
del 2012
amb superàvit
L’Ajuntament es queixa que té pendents cobraments de la Generalitat de Catalunya

Benvolgudes llanarenques i llanarencs:
un cop més ha arribat l’estiu, encara que
aquest any el temps ens fa una mica la
guitza i ens obliga encara a no endreçar
el jersei.
Malauradament, aquest any hem perdut
molts llanarencs estimats, la gent més
gran del municipi no recorda un any
amb tantes defuncions com aquest i per
tant ens sentim entristits per aquesta
situació. Encoratjo des d’aquí a totes les
famílies que han perdut algun dels seus
familiars a seguir endavant, i a la resta
d’habitants del municipi a donar-los
suport en aquests moments difícils que
estan passant.
Afortunadament, no tots els esdeveniments són adversos, han nascut nous
llanarencs i llanarenques, i d’altres estan
de camí. I és que els nens ens donen
molta felicitat, veure’ls jugar al carrer en
el centre de Llanars ens omple d’alegria
i dóna vida al nostre poble. Alguna
vegada hem rebut queixes de soroll i de
molèsties per aquest fet, però no els hi
donem importància, crec que hem de
saber contraposar els aspectes positius
de la canalla. Ells ens donen molt més
que les molèsties que poden causar.
Emplaço doncs a tothom a tenir paciència amb la mainada. Tots recordem la
nostra infància i les estones que havíem
passat jugant pel poble, i és que ens
l’estimem pel fet de gaudir-lo de petits.

En l’actualitat estem vivint canvis de
forma continuada, fet que ens obliga a
tots a adaptar-nos ràpidament als nous
temps. L’Ajuntament, des de fa temps,
està treballant per disminuir les despeses ordinàries del municipi. Tots heu
pogut apreciar els canvis d’enllumenat
que hem anat introduint i que aniran
produint-se, la utilització de biomassa
per calefactar els locals públics del municipi i la millora en la gestió de l’aigua
potable per posar alguns exemples.
En els darrers anys la gestió municipal
s’ha tornat molt complexa, fet que
sovint comporta situacions estressants
per part dels responsables municipals.
No obstant això, els esforços que s’estan
duent a terme crec que donen el seu
fruit i tot i el moment econòmic global
que estem passant, l’Ajuntament de
Llanars està reduint el seu endeutament
i paga els seus proveïdors a curt termini.
M’agradaria creure que la conjuntura
econòmica actual ens ha ajudat a aprendre a ser més bons gestors, no obstant
això, no podem abaixar la guàrdia, la
tempesta encara no ha acabat de passar
però ens sentim amb situació de poder-la afrontar.
Bon estiu a tothom
Esteve Costa i Sala. Alcalde-President
de l’Ajuntament de Llanars

L’Ajuntament de Llanars
ha liquidat, un any més,
el pressupost de l’any passat amb superàvit. Això
demostra que els comptes
municipals estan ben sanejats, gràcies a la política
de l’equip de govern: no
gastar més del què es disposa i ajustar al màxim
les despeses. D’aquesta
manera, l’Ajuntament no
s’endeuta.

L’alcalde, Esteva Costa,
ha explicat que el consistori pot presumir de
pagar els seus proveïdors
a 42 dies. “Actualment,
amb els temps que corren, és un termini molt
important”, ha assegurat.
La principal queixa, però,
ve per la manca de pagament de la Generalitat de
Catalunya, que fa efectiu
el seu deute amb molt re-

tard. Això fa que sovint,
ajuntaments com el de
Llanars, hagin de cobrir
aquesta manca de diners
des de les seves arques.
El superàvit servirà
per cobrir tots aquells
imprevistos que no estan
inclosos dins el pressupost però que van sorgint
durant l’any: reparacions
diverses, canvis de mobiliari urbà malmès, etc.

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2012
DRETS RECONEGUTS NETS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

554.234,37.588.591,28.-

RESULTAT PRESSUPOSTARI

-34.356,91.-

CRÈDITS GASTATS FINANÇATS AMB ROMANENT
DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT

62.618,28.90.952,57.-

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

119.213,94.-

ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
Creditors pendents de pagar a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a finals de l’exercici
Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

276.597,76.-174.080,59.72.527,54.-11.813,56.163,231,15.-

Canvis en l’àrea
d’intervenció
de l’Ajuntament
La Secretaria
d’intervenció de
l’Ajuntament de Llanars,
que fins ara l’assumia el
Consell Comarcal del
Ripollès, passarà a mans
de Xaloc, organisme
autònom de la Diputació
de Girona, creat per
prestar serveis de suport
i assistència als ens
locals de les comarques
de Girona. Fins ara,
les tasques tècniques
d’intervenció es duien
a terme des del Consell

Comarcal, però aquest
organisme ha hagut de
renunciar a oferir aquest
servei perquè no rebia
ajuts ni de la Generalitat
de Catalunya ni de la
Diputació de Girona.
Ara s’obre un període
de traspàs. Tot i això,
l’alcalde, Esteve Costa, ha
explicat que les persones
que duran a terme la
feina seran les mateixes.
A més, s’intal·larà una
seu de Xaloc al Consell
Comarcal del Ripollès.
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Llanars demana ajudes
al PUOSC per a cinc
projectes PER REDUIR
LES DESPESES ORDINÀRIES
L’Ajuntament vol millorar l’eficiència dels seus equipaments, de manera
que gastin menys energia i siguin més sostenibles.

L’Ajuntament de Llanars
ha sol·licitat al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al
període 2013-2016 ajuts
per tirar endavant cinc
projectes de manteniment al municipi. L’alcalde, Esteve Costa, ha
explicat que en aquesta
convocatòria descarta les
obres noves i se centra,
principalment, en projectes de manteniment
per millorar l’eficiència
en tots els sentits, principalment, energètica.
Ara, la Generalitat ha de
decidir si concedeix o
no les subvencions per
tirar endavant aquestes
propostes de millora al
municipi.

Magatzem
forestal
Un dels projectes
que l’Ajuntament de
Llanars vol engegar
és la construcció d’un
magatzem forestal, és a
dir, d’un espai on poden
acumular i guardar la
biomassa necessària per
fer funcionar la caldera.

ACTUACIONS SOL·LICITADES
PER INCLOURE AL PUOSC
Línia d’inversions
Títol de l’obra
- Magatzem Forestal - Fase 1
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
exterior existent al municipi de Llanars
- Adequació de la sala polivalent de Llanars
- Arranjament, millora i conservació de la pavimentació
dels carrers del sector del C. Quintà del nucli de Llanars
- Magatzem Forestal - Fase 2
- Arranjament, millora i conservació de la pavimentació
del carrer Font d’en Rafel del nucli de Llanars

PRESSUPOST

ANY

45.871,53

2013

85.859,00
177.541,23

2013
2014

també, el 2011, es va
redactar el Pla d’Estalvi
Energètic de reducció
del consum elèctric.
25.212,65
2016
Aquest projecte s’ha
anat duent a terme semLÍNIA DE MANTENIMENT
pre que hi ha hagut disponibiltat econòmica.
Conceptes		
ANYS
Així, s’han anat substiDespeses corrents de manteniment, reparacions i conservació		
2013-2016
tuint paulatinament les
bombetes normal per
unes de menys consum, tant per estalviar
Aquest equipament és
Uns 46.000 s’han demade Feitús, prop del Camp
econòmicament, com
Millora de
molt necessari, i més,
nat el 2013, per fer front
de Tir. Tota la biomasper reduir la contamil’enllumeveient els resultats més
a les obres de la primera
sa provinent es podrà
nació lumínica. Amb
nat
que positius pel que fa
fase, i uns 44.000 euros
guardar per utilitzar amb
l’ajut que l’Ajuntament
a estalvi energètic que
públic
el 2016 per a la segona
garanties. De fet, un
ha demanat al PUOSC,
representa.
fase.
projecte del CEIN del Ril’objectiu és acabar amb
de la vila
L’Ajuntament ha demaEl projecte de conspollès, la Diputació i l la
l’execució d’aquest pla i
nat al PUOSC dos ajuts
Un dels objectius de
trucció ja està aprovat
Caixa ha permès recupeque tant els llums com
per a aquest projecte, que
l’Ajuntament és reduir
i actualment es troba
rar sis hectàrees de bosc
els suports públics del
corresponen a la primera
la despesa energètica.
a exposició pública. El
municipal del Ripollès
municipi siguin de baix
i segona fase. L’import
Per això es va posar en
magatzem se situarà en
per a pastures, fet que
consum. En total, s’han
total del projecte és de
funcionament la caldera
un terreny públic situat
ha comportat tales i la
demanat uns 86.000
poc més de 90.000 euros.
de biomassa i per això
al costat de la carretera
corresponent biomassa.
euros per al 2013.
79.712,86
44.263,86

2015
2016

Adequació
de la Sala
Polivalent

Pavimentació del
Quintà

Millores al
carrer Font
d’en Rafel

Un altre dels projectes de
manteniment que s’ha
inclòs al PUOSC és l’adequació de l’antiga Sala de
Ball, que es converteix en
la sala polivalent del poble. Caldrà posar-la al dia
i assegurar que té tots els
serveis actualitzats per tal
de realitzar les activitats
que s’hi duen a terme
amb tota la seguretat. El
cost total de la subvenció
que es demana és d’uns
177.000 euros per al
2014. Podeu veure més
informació a la pàgina 11
d’aquest butlletí.

L’Ajuntament de Llanars
ha inclòs dins la seva
petició d’ajuts al PUOSC
2013-2016, l’adequació,
millora i conservació de
la pavimentació dels vials
del sector del carrer del
Quintà de la població.
L’objectiu és reformar
aquestes vies i que
estiguin en bon estat,
amb tots els serveis en
correcte funcionament.
El cost total de la subvenció que s’ha demanat és
de prop de 80.000 euros,
que s’han sol·licitat per a
l’any 2015.

Un altre dels carrers de
Llanars que necessita una
millora és el de Font d’en
Rafel. L’Ajuntament de
Llanars també ha demanat a la Generalitat de
Catalunya una aportació
de poc més de 25.000
euros per fer efectives
les obres d’arranjament
i conservació de la pavimentació. Aquest ajut es
demana per a l’any 2016
i servirà per posar al dia
tots aquells carrers de la
població que es troben
més degradats i deteriorats pel pas del temps.
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El nucli
d’Espinalba
per fi tindrà
aigua potable

Llanars,
al costat
de la Volta

L’Ajuntament adjudica finalment el projecte després d’estar anys
aturat per falta de finançament per part de la Generalitat

L’esdeveniment esportiu va tornar a la Vall de Camprodon després
de 20 anys i la valoració dels ajuntament que ho han fet possible és positiva

Després d’anys d’espera,
per fi el nucli d’Espinalba podrà comptar amb
un servei d’abastament
d’aigua potable. L’Ajuntament de Llanars va
adjudicar, el mes de juny
passat, l’execució del projecte a l’empresa ASSA
Hidràulica i Electricitat
SL. D’aquesta manera,
es posa fil a l’agulla a
un projecte que ha estat
encallat durant molt
de temps per manca de
finançament.

Llanars va veure, el mes
de març passat, com
l’Etapa 4 de la Volta
Ciclista a Catalunya
sortia dels seus carrers.
La Vall de Camprodon
va acollir dues etapes
d’aquesta prova esportiva, gràcies a l’esforç dels
ajuntaments implicats.

El cost total de les obres
és d’uns 178.000 euros i
el projecte estava inclòs
dins el Pla Únic d’Obres
i Serveis (PUOSC) 2012.
Projecte
endarrerit

La manca de previsió
per poder cobrar aquesta
subvenció és una de les
raons per les quals s’ha
endarrerit el projecte.
L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa, ha explicat
que tot i l’adjudicació
de les obres, que està
previst que comencin
el més aviat possible, la
seva execució serà lenta.
“Hem de pensar que de

l’import total, la Generalitat ens ha de pagar el
90% del projecte, és a dir
uns 150.000 euros; però
ja sabem que aquesta administració triga molt a
pagar i, per tant, les obres
les haurem d’anar fent a
mida que anem rebent
els diners”.
De mica en
mica

Costa ha explicat que el
termini de pagament de
la Generalitat de Catalunya als ajuntaments pot
arribar als 22 mesos, el
que fa difícil tirar endavant projectes de forma
immediata.
“La construcció del servei d’abastament la farem
a poc a poc i l’anirem
assumint lentament”,
ha assenyalat Costa. El
termini d’execució de les
obres serà de 12 mesos.
L’obra consisteix en la
construcció d’un dipòsit
d’aigua al nucli d’Espinalba i la xarxa de
canalització fins a aquest
sector. Espinalba és una
zona de cases disseminades i, fins a dia d’avui,

L’alcalde Llanars, Esteve
Costa, assegura que la
valoració és positiva, tot i
que portar la Volta fins a
Camprodon ha representat un “esforç econòmic i
de gestió molt important
per als municipis que hi
vam participar, juntament amb Vallter 2000”.

El dia 20 de març, l’Etapa 3 va sortir de Vidreres
i va arribar a Vallter 2000
(Setcases) mentre que el
21 de març, l’Etapa 4 va
sortir de Llanars, concretament a al zona verda
del Grèvol, va passar per
l’interior de Camprodon
i va arribar a Port AinéRialp.

ries per a l’arribada i la
sortida. Els nens i nenes
de l’escola també van
aprofitar per fer-se unes
fotos amb els ciclistes.

A la nostra vila, la Volta
va comptar amb la col·
laboració de la brigada
de Llanars, que va donar
un cop de mà en algunes
de les tasques preparatòcada propietari s’espavila
per abastir-se d’aigua de
la millor forma possible.
Amb aquest projecte,
els habitants de la zona
tindran garantit aquest
servei bàsic.
Aquest projecte també
suposarà l’aprofitament
d’aigua sobrant de la
captació de la Bonafont,
fet que permetrà estalvi
d’energia en el servei
d’aigua municipal atès
que no s’hauran d’utilitzar tant sovint els pous
de bombeig.

Llanars
repara
les fuites
d’aigua

Nou
horari
d’atenció
a l’usuari

L’empresa que es fa
càrrec del subministrament de l’aigua a Llanars,
CONGIAC, ha aconseguit reduir totes les fuites
que tenia la xarxa pública
a la població. Aquesta
mesura significa un estalvi important d’aigua per
a la població. L’empresa
ha trobat fuites antigues
i petites i les ha arranjat
totes.

L’oficina de Camprodon
del Servei Municipal
d’abastament d’aigua de
Llanars canvia l’horari
d’atenció al públic.
DIMECRES (excepte
festiu),
d’11.45 h a 13.30 h
i de 15 h a 16.45 h

Tots a l’aigua!
El 22 de juny passat es
van obrir les portes de
la piscina municipal,
que restarà oberta fins a
l’1 de setembre. L’Ajuntament ha aprofitat
l’hivern per posar la depuradora de la piscina al
dia, de manera que tota
la instal·lació funciona
perfectament.

Per tal d’evitar i solucionar els problemes
que es van produir la
temporada d’estiu 2012
a les instal·lacions de la
piscina, aquest any 2013
s’ha millorat la maquinària de cloració, amb la
instal·lació d’un equip
automàtic de regulació i
de control de PH i clor.

També s’han reparat i
modificat totes les canonades, tubs i desaigües.
Aquests treballs de
millora han tingut un
cost d’uns 11.600 euros,
i s’ha obtingut finançament de DIPSALUT per
import d’uns 4.500 euros, que s’han destinat
al dosificador de clor.
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El Festival de Música
de la Vall de Camprodon
dedicarà el seu concert
de Llanars a Feitús
El guitarrista Joan Carles Martínez presentarà la proposta “Sotarrel:
un cant a la terra”, una creació autòctona, del territori i muldidisciplinària

El Festival de Música de
la Vall de Camprodon
enceta aquest estiu una
nova edició. Aquesta
proposta cultural portarà
a Llanars al músic, compositor i guitarrista Joan
Carles Martínez, que
presentarà el treball “Sotarrel: un cant a la terra”.
Martínez, que actualment viu a Llanars, dirigeix la proposta i estarà
acompanyat per artistes
com ara Mirna Vilasís o

Pep Coca, per oferir un
espectacle inspirat en la
Vall de Camprodon.
Uns dies abans, el 21 de
juliol, es va inaugurar
el festival amb el Vocal
Quartet i Melt, que van
actuar durant tot el dia
a les poblacions que
formen part d’aquesta
programació emergent i
de qualitat: Setcases, Vilallonga de Ter, Llanars i
Molló.

PROGRAMACIÓ
FESTIVAL MÚSICA

CANÇONS
DE TAVERNA
DE MAR
I MUNTANYA
a la piscina

Una alumna
de Llanars rep
el segon premi
de poesia Joan
Triadú

El Meu Desig

Els Premis Literaris Infantils i Juvenils
Joan Triadú, que enguany han arribat
a la 22a edició, es van celebrar a finals
d’abril a Ripoll. En total hi han participat 145 treballs i l’alumna de l’escola
Les Moreres de Llanars, Clàudia Campayo Marcer, va rebre el segon premi
en la categoria de poesia per l’obra “El
meu desig”. A continuació podeu llegir
el poema de la Clàudia.

Voldria ser la pluja per...
mullar la teva pell.

Voldria ser el vent per...
acariciar els teus cabells.
Voldira ser el sol per...
il·luminar els teus ulls.

Voldria ser el foc per...
encendre la flama del teu cor.
Voldria ser l’ombra per...
no separar-me mai més de tu.

Diumenge, 21 de juliol.
Tot el dia.

Vocal Quartet i Melt
Música a capella a Setcases,
Vilallonga de Ter, Llanars i Molló

Activitat gratuïta
Diumenge 11 d’agost.
Sala Cooperativa de Vilallonga de Ter. 19 h.
Joan Carles Martinez.

Blaumut
El turista

Preu: 8 euros/5 euros

Una
agenda
única
per a
tota
la Vall
Tots els pobles de la Vall de Camprodon s’han posat d’acord per realitzar una
agenda única d’activitats. L’objectiu és intentar, sempre que sigui possible, no
solapar actes i, al mateix temps, facilitar la informació a tots els interessants. Fins
ara, cada ajuntament publicava els seus actes, però finalment, per a una major difusió de totes les activitats, s’ha decidit publicar aquesta agenda conjunta, que es
pot consultar al web www.valldecamprodon.org i al web del nostre ajuntament
www.ddgi.cat/llanars.

DISSABTE 17 d’agost
Sala de Ball de Llanars. 21 hores

Sotarrel

La piscina municipal de Llanars va ser l’escenari,
el 27 de juliol passat, d’un concert de cançons
de taverna, que va acabar amb rom cremat per
a tothom. Aquest acte va ser organitzat per la
Comissió de festes del poble. La cantada va
incloure des d’havaneres fins a les corrandes o
cançons de gresca, cançons de muntanya, com
les cobles del Peirot, i alguna cançó improvisada. És a dir, totes les cançons que es cantaven
fa uns anys a les tavernes, punt de trobada, tant
als pobles de mar com de muntanya. El concert va anar a càrrec de Jordi Palau, veu i flauta
travessera; Amadeu Rosell i Martí, veu, guitarra
i acordió diatònic; Pep Solà, bateria i percussió i
Amadeu Rosell i Tudanca, tècnic de so.

La Clàudia Campayo, amb el seu premi.

Un cant a la Terra de Joan Carles Martínez

Preu: 8 euros/5 euros
Diumenge 18 d’agost
Església de Setcases. 19 h.

Toti Soler
Guitarra Catalana.

Preu: 8 euros/5 euros
DIUMENGE 25 d’agost.
Sala de Ball de Molló. 19 h.

Cesk Freixas i Miquel Abras
Cançons de nosaltres i el món

Preu: 8 euros/5 euros

Llanars participa
en el Joc de la Vall
de l’Oncolliga
La Fundació Oncolliga d’ajuda al malalt de
càncer va organitzar, el mes de maig passat, el
Joc de la Vall. En aquesta proposta hi participaven dues persones de cada municipi de la Vall, i
en representació de Llanars, hi van prendre part
Silvestre Soler i Caterina Cañellas. El joc estava
basat en el coneixement de diversos aspectes del
territori. Els guanyadors d’aquesta edició van
ser Eva Vila i Dolors Cambra, de Sant Pau de
Segúries. Tots els diners recaptats s’han destinat
a ajudar els malalts de càncer i els seus familiars.

Hora literària per Sant Jordi
Per celebrar la diada de Sant Jordi, Llanars va organitzar “L’hora literària” a la sala
d’Actes de l’Ajuntament de Llanars, el 21 d’abril. En aquesta trobada es van llegir
diversos poemes de l’escriptor i poeta català Salvador Espriu.

10. MEDI AMBIENT
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Llanars vol
reduir les
emissions del CO2

Torna la
llum Al
frontal
de l’església
de Sant Esteve

L’Ajuntament s’ha adherit al Pacte d’Alcaldes i prendrà mesures per
augmentar l’ús d’energies renovables

Després de la restauració, ha sorgit una peça
amb colors vius i brillants
El frontal, que ara es troba a Valldoreix, tornarà aviat a Llanars.

Des del mes de març
passat, l’Ajuntament de
Llanars forma part del
Pacte d’Alcaldes, fet que
compromet a tots els municipis adherits a vetllar
i complir el Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible
(PAES) i lluitar contra el
canvi climàtic amb un
seguit d’accions a favor
del medi ambient.
La Diputació de Girona juntament amb
el CLIMA (Consell
d’Iniciatives Locals pel
Medi Ambient de les
Comarques Gironines)
promouen la iniciativa
europea PAES amb

l’objectiu de comprometre els ajuntament de la
demarcació a la reducció
de les emissions de gasos
amb efecte hivernacle.
Aquest Pacte d’alcaldes és la iniciativa més
ambiciosa de la Comissió
Europea orientada, directament, a les autoritats
locals i als ciutadans, per
tal de reduir en un 20%
l’any 2020 les emissions
de CO2. Aquest esperançador resultat s’obtindrà
gràcies a l’eficiència
energètica i l’ús de les
energies renovables de
cada municipi.

Un taller
participatiu

El primer pas de la
redacció del PAES de
Llanars va ser un taller
participatiu que va organitzar l’Ajuntament
amb l’objectiu de parlar
i discutir les accions
proposades per aquesta
iniciativa i recollir nous
punts de vista. Entre les
accions planificades hi
ha la millora de l’eficiència energètica dels
edificis públics, l’estalvi
en enllumenat, així com
també bonificacions de
llicència d’obres per la
implantació d’energies
renovables o la inversió en campanyes de
sensibilització per a una
mobilitat sostenible,
entre altres.

La restauració del frontal
romànic retaule de
l’església de Sant Esteve,
una de les joies patrimonials de Llanars, ja s’ha
acabat i l’obra pictòrica
torna a tenir la llum i la
brillantor de colors que
tenia quan la van pintar,
fa més de vuit segles. El
retaule, que no havia
sortit mai de Llanars,

Si el PAES de Llanars
es compleix al 100%,
s’estima que s’aconseguirà un estalvi superior
que el proposat per la
Comissió Europea (un
24,61% respecte el 20%
que proposen).
Les quatre línies estratègiques que es seguiran
per desenvolupar el
PAES són:
1

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica dels edificis públics i residencials

2

Disminuir les emissions associades al transport
urbà

3

Incrementar la producció local d’energia

4

Disminuir les emissions associades al tractament
de residus sòlids urbans.

L’escola Les Moreres opta al Premi Medi Ambient del CILMA
L’onzena edició del Premi
Medi Ambient CILMA
2013-2014 que organitza
el Consell d’Iniciatives
Locals pel Medi Ambient
de les Comarques Gironines (CILMA) premiarà
l’equipament que, des de

juliol fins el juny de l’any
vinent, inverteixi millor
en mesures d’estalvi i
eficiència energètica. El
CILMA és una entitat de
la Diputació de Girona que vetlla pel medi
ambient i que cada any

convoca aquests premis
per distingir projectes
compromesos amb
l’entorn. L’Ajuntament de
Llanars s’ha presentat als
premis amb el projecte
d’estalvi energètic de
l’escola les Moreres.

Amb aquesta iniciativa,
vol continuar invertint i
treballant en propostes
basades en energies renovables i consolidar-se com
un municipi conscient de
la necessitat de minimitzar el malbaratament

d’energia. El Premi Medi
Ambient CILMA és un
incentiu més perquè
tots els pobles estiguin
motivats per plantejar
nous reptes davant la
crisi climàtica que estem
patint tots plegats.

es troba actualment al
Centre de Restauració de
Béns Mobles (CRBM) de
la Generalitat a Valldoreix, on ha estat sotmès a
un procés de neteja i de
restauració.
L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa, ha explicat
que ara s’està a l’espera
de muntar una vitrina

per instal·lar-hi el retaule,
dins mateix de l’església,
Quan aquesta mesura estigui feta, l’obra tornarà a
Llanars.
El novembre de 2012 es
va traslladar el retaule
des de l’església de Sant
Esteve fins al Centre
de Restauració, on hi
ha estat més de quatre

mesos en els transcurs
dels quals s’ha netejat
per treure-li la capa de
pols, fum i greix, s’han
eliminat paràsits i s’ha
reintegrat la pintura. El
resultat és un retaule
amb els colors ben vius i
brillants.
El frontal de Sant Esteve
és una obra d’art del

Llanars té la cessió de
la Sala de Ball per 30 anys
Ara l’Ajuntament hi pot intervenir per posar-la al dia i que compleixi
la normativa
La Societat Cultural
Recreativa Joventut Llanarenca va decidir, a través de la seva assemblea
general, cedir l’ús de la
Sala de Ball a l’Ajuntament de Llanars. La
condició és que se’n faci
un ús cultural, recreatiu i
social. Amb aquest acord
de cessió, l’Ajuntament
ja pot actuar per posar al
dia l’equipament, tant a

nivell de seguretat com
d’usabilitat.
Fins ara, l’Ajuntament
no podia invertir ni un
sol cèntim en aquesta
espai, perquè no en
tenia la propietat. Ara,
i gràcies a la cessió,
el podrà posar a dia i
condicionar-lo. De fet, ja
ha redactat una memòria
valorada d’adequació,

que contempla diferents intervencions per
complir la normativa de
seguretat contra incendis, la millora de les
instal·lacions d’aigua i
electricitat, la renovació
de la climatització i la
connexió amb la caldera
de biomassa. Totes
aquestes accions estan
incloses dins la subvenció que l’Ajuntament

ha demanat al PUOSC
2014. “Al menys ara ens
podem plantejar de dur a
terme diferents actuacions d’adequació”, ha
explicat l’alcalde.
L’objectiu és que la Sala
de Ball es converteixi
en la Sala Polivalent
del municipi, amb les
condicions de seguretat
i funcionalitat que se li
han d’exigir.

segle XII, i presideix
l’església des de la seva
consagració per part de
Guillem de Peratallada,
bisbe de Girona, el 10 de
novembre de 1168.
La restauració ha estat
finançada pel Departament de Cultura de la
Generalitat i ha tingut un
cost d’uns 7.000 euros.

12. CALAIX DE SASTRE

Els alumnes de Les Moreres
celebren Sant Jordi

Els alumnes de Les Moreres de Llanars van celebrar la
Diada de Sant Jordi amb un bonic mural a la plaça de
l’Om, davant l’Ajuntament. Els nens i nenes de l’escola
van llegir algunes creacions literàries que havien ideat
ells mateixos.
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La Flama del Canigó arriba a Llanars

Com ja és tradicional, Llanars va anar a buscar la Flama del Canigó per encendre les
fogueres de Sant Joan. Després, per celebrar la nit més curta de l’any, es va celebrar un
ball a la Sala Polivalent.

Tres Tombs de Llanars a
Camprodon

Vandalisme
al punt TIC

Llanars va celebrar, el 5 de maig passat, la festa dels
Tres Tombs, en honor a Sant Antoni. La celebració va
començar amb un esmorzar a l’Hípic de Llanars i un
cop acabat, genets, cavallers i carruatges van anar a
Llanars i Camprodon. Davant l’església de Santa Maria
es va celebrar la benedicció dels animals. Finalment, la
festa va acabar mb un bon dinar al restaurant l’Escon de
Llanars.

El Punt TIC (noves
tecnologies) que es troba a
l’edifici de la Cooperativa
de Llanars no està del
tot operatiu a causa del
vandalisme d’alguns
usuaris. Hi ha una colla
de brètols que quan
utilitzen els ordinadors
que es troben a lliure
disposició, els fan malbé.
En total, en aquest
punt de la Cooperativa
hi ha tres ordinadors
en els quals hi ha una
instal·lació mínima i, tot
i així, hi ha gent que els
espatlla o que arrenca
els ratolins. El problema
és que la persona que ve
al darrera ja no els pot
utilitzar.

Detingudes tres persones pels
robatoris de Llanars

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, a finals
de maig, a un menor i a dos adults com a presumptes
autors de sis robatoris amb força a domicilis de Llanars.
Els dos adults són residents de Vilallonga de Ter. Els
lladres forçaven les obertures de les cases i, un cop a
dins, s’enduien aparells electrònics, diners i joies.

Des de l’Ajuntament es
fa una crida a tots els
ciutadans perquè tinguin
una mica de civisme, ja
que els ordinadors els
ha de poder fer servir
tothom.

La Coral Camprodon
celebra 25 anys

Visita guiada a Llanars dins
el projecte País d’Art i Història

La Coral Camprodon
celebra, aquest any, el
seu 25è aniversari amb
un seguit d’activitats
entorn a la música.
El dia 2 de juny
van organitzar una
concentració de corals
a Camprodon, i hi
van participar gairebé
totes les agrupacions
de la Vall. A més, van
interpretar una cançó
conjuntament a les
escales del Monestir. Posteriorment, van participar
en un dinar popular que havia organitzat la Coral
Camprodon. A més d’aquest acte, la Coral també
celebra el seu aniversari amb l’edició del llibre
“Fruits i llavors. 150 anys de música a la Vall de
Camprodon”. La publicació repassa la tradició coral
que hi ha hagut des de sempre en aquest territori.

Dins el projecte País d’Art i Història Transfronterer Les Valls catalanes del
Tec i del Ter, es va organitzar, el dia 4 de juliol, una visita guiada per Llanars.
Aquestes visites s’organitzen també a Setcases, Beget i Camprodon. La visita
es va iniciar a l’església de Sant Esteve i es va fer en català.
Adéu al curs 2012-2013 amb una obra de teatre

Els alumnes de l’escola Les Moreres de Llanars van dir adéu al curs 2012-2013 amb
una representació de teatre oberta a tothom. L’obra es deia “El Circ” i va agradar molt
a tothom. Fins l’any vinent!

PREUS PISCINA 2013
Entrada individual
Ens ha deixat
Mossèn Lluís Suriñach

Des d’aquest butlletí, volem tenir un sentit record
per a Mossèn Lluís Suriñach, qui va exercir durant
anys a Llanars i que ens va deixar l’abril passat.
Mossèn Lluís era una persona molt estimada
al nostre poble, tot i que en els darrers anys, a
causa de la seva vellesa, vivia en una residència
sacerdotal a Banyoles i Girona. Mossèn Lluís
va néixer a Rocabruna el 1909 i va estudiar al
Seminari de Girona, on va ser ordenat capellà. El
1956 va arribar a Llanars, on va exercir de rector
fins el 2011. Estimava molt aquesta terra i els seus
vilatans. A la foto el podeu veure oficiant missa,
en una imatge de 2010, quan va fer 100 anys.

Fins a 7 anys:
De dilluns a divendres:
Dissabtes, diumenges i festius:

Gratuïta
4€
4,50 €

Abonament de temporada

Fins a 7 anys
De 7 a 11 anys
A partir d’11 anys
Familiars

Gratuït
23 €
34 €
65 €

Entrada per a grups (a partir de 20 persones)

De dilluns a divendres
Dissabtes, diumenges i festius

2.40 €
2.40 €

14. ESCOLA

L’ENTREVISTA .15
L’empresari, emprenedor i ex President de l’Associació d’Hosteleria del Ripollès, Antoni Solé, és un apassionat del medi ambient i un exemple a seguir pel
que fa a la implantació d’energies renovables. Ha instal·lat una caldera de biomassa a l’hotel Grèvol de Llanars, amb la qual aconsegueix disminuir la dependència de la combustió fòssil i incentivar una nova política de model energètic.

Una escola
oberta
a tothom

Apropem
l’escola
al poble

Enguany el centre Les Moreres de Llanars ha treballat tres projectes
engrescadors per conèixer millor el nostre entorn

“Des que vaig instal·lar
la caldera de biomassa,
estic estalviant entre
un 60 i un 70% de
combustible”
Entrevista a Antoni Solé, empresari i emprenedor

L’Escola les Moreres de
Llanars és un centre obert
a tothom, actiu i amb
ganes de prendre part en
moltes activitats. Aquest
curs 2013-2014, l’escola
ha treballat tres projectes:
un adreçat als més petits,
un altre per al cicle mitjà i
superior i un darrer, comú
a tots els cicles.
Projecte comú
En el projecte comú del
teatre hi han participat
tots els alumnes de Les
Moreres, des dels més
petits als més grans.
Aquest curs, aprofitant
que el centre d’interès de
les colònies era el circ i
la màgia, la nostra obra
teatral també ha girat
entorn d’aquesta temàtica.
La vam representar a final
de curs i va tenir molt èxit!
Els més petits
Els alumnes d’educació
infantil i cicle inicial
aquest curs han
treballat els mitjans
de comunicació. A
l’escola ens van visitar
dos periodistes de TV
Barcelona i la cap d’oficina

de correus de Camprodon.
D’aquesta manera els
alumnes van tenir una
visió real d’aquests
mitjans.
Projecte de poble
Els alumnes de cicle mitjà
i superior han estudiat les
transformacions de la vida
en el poble en els darrers
anys. Així, van prepararse una entrevista per
poder obtenir informació
dels canvis que ha patit
el poble, els mètodes
d’ensenyament i els jocs
dels nens i les nenes.
Com a convidada, va
venir l’Angelina de Can
Banasta.

Com a novetat aquest
any, per la festa major
de Llanars, l’escola
Les Moreres prepararà
una petita exposició,
a la sala d’actes de
l’Ajuntament.
L’exposició serà oberta
a tothom- El que es
pretén és donar a
conèixer i compartir
alguns dels treballs
realitzats pels nens
i nenes de l’escola
durant el curs escolar.
A partir d’aquestes
exposició l’escola té
com a objectiu, fer
partícip a tot el poble
de Llanars de la feina
feta durant el curs
2012-2013.

Com està el turisme a
Llanars?
El turisme a Llanars està
pitjor que abans, igual
que està pitjor a tot arreu.
La crisi afecta tothom i el
poble no serà menys. La
gent busca les ofertes dels
hotels, gasten menys als
restaurants i s’hi miren
molt més. En definitiva,
el turisme de Llanars i la
Vall de Camprodon és de
caps de setmana, agost
i ponts. Si això li sumes
la situació actual, doncs
imagina’t; però notem
que està més malament
que abans.
I aquest turisme, ha
canviat respecte altres
anys?
No, sempre és el
mateix, normalment
matrimonis. Aquests
matrimonis venen amb
els seus fills o família
propera, gent gran, etc.
Però principalment
matrimonis que venen
a visitar la comarca i els
paisatges.
Com neix la necessitat
d’implantar una caldera
de biomassa al seu

hotel?
Sempre penso en
innovar. L’Ajuntament
de Llanars fa anys que ja
té la caldera de biomassa
implantada al poble i
vaig creure que seria una
bona inversió d’estalvi
energètic.

L’Ajuntament
de Llanars fa
anys que ja
té la caldera
de biomassa
implantada al
poble i vaig
creure que
seria una bona
inversió d’estalvi
energètic.
Quins avantatges i
inconvenients ha portat
aquesta inversió per a
l’hotel?
L’únic i principal
inconvenient d’implantar
una caldera de biomassa
és el cost que té.
En canvi, té molts
avantatges: no contamina
el medi ambient i hi ha

un estalvi energètic molt
gran.
Així, els resultats ja es
noten?
Des de que vaig instal·lar
la caldera de biomassa
el febrer d’aquest 2013,
he calculat que estic
estalviant entre un 60 i
un 70% de combustible
respecte l’any anterior.
Té una amortització
molt ràpida. Per tant, ja
comencem a notar els
resultats econòmics.
Sempre l’ha motivat
l’emprenedoria i la
innovació?
Sí, molt. Vaig començar
amb un Garden Center a
Llanars durant 10 anys.
En aquell moment va ser
innovador perquè no hi
havia cap competència
de l’estil a les rodalies.
Al cap d’uns anys
van començar arribar
jardiners i botigues de
flors i em vaig adonar
que no funcionava ni per
al present ni per al futur.
Vaig decidir deixar-ho i
buscar un altre negoci.
Va ser quan vam fer
l’Hostal Grèvol (1987).

Va ser una innovació
hotelera perquè no
hi havia gaires hotels
amb serveis interns
(per exemple, spa).
Actualment ja és molt
normal trobar-te diversos
hotels a Llanars o la Vall
de Camprodon amb
aquestes característiques.

En hores baixes
com les que
estem, tots els
establiments,
cases rurals
i hotels es
beneficien
de nous
entreteniments
a la comarca.
I Molló Parc?
Molló Parc va néixer
perquè tenia al cap una
idea d’un parc animal
amb espècies d’aquí. Tot
va lligat; amb el Molló
Parc aconseguim que
vingui cap a Llanars un
altre tipus de turisme
amb noves coses per fer.
En hores baixes com

les que estem, tots els
establiments, cases rurals
i hotels es beneficien de
nous entreteniments a la
comarca.
Des de la Generalitat de
Catalunya, us arriben
ajudes econòmiques per
apostar per aquest tipus
de polítiques d’inversió
ecològiques?
Ni la Generalitat de
Catalunya ni l’Estat
espanyol ens fa arribar
cap tipus d’ajuda. El
que sí que tenim és
un ajut europeu per
a la implantació de la
biomassa.
Per acabar, és una experiència que repetirà
amb una nova inversió?
Ara per ara el projecte
de futur més proper que
tinc és aguantar l’hotel
i acabar la inversió al
Molló Parc ja que només
fa tres anys que vam
obrir-lo i encara ens falta
incorporar alguna espècie
més. Però és una bona
experiència tant a nivell
de medi ambient com a
nivell empresarial.

16. FIRES

Una Fira
del Pagès
passada
per aigua
Diumenge 19 de maig es
va celebrar la Fira de Pagès
a Llanars. La previsió
inicial era de passar tot
un dia a l’aire lliure, al
Camp del Toro, passejant
i gaudint dels productes
artesans i d’alimentació
de les paradetes de la
fira i de l’exposició
de tractors antics i
moderns i la gimcana de
tractors; contemplant les
demostracions relacionades
amb la pagesia com ara
munyir, esquilar ovelles,
estellar, picar la dalla,
fer paret seca, embotir,
fustejar; i aplegant-nos
tots el voltant d’una
taula per fer un dinar de
germanor elaborat amb
productes de la vall. Com
ja sabeu, però, el temps
no va acompanyar gaire i
va impedir la realització
de la majoria dels actes
previstos. Agrair a tothom
que hi va participar la seva
col·laboració i en especial
a en Llorenç de can Tarra,
que ens va cedir l’ús de la
nau situada a la carretera
de Feitús, per poder-hi
fer el dinar popular. Des
d’aquí el nostre agraïment.
Esperem que l’any vinent
la climatologia es porti
millor.

TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
Llanars va acollir, un any més, la trobada de Motos
Antigues, en la qual hi van participar nombrosos
vehicles. Com ja és habitual, es va celebrar un esmorzar
de “ganivet i forquilla” al Camp del Toro. Després es va
fer una cercavila pels carrers de Llanars, la bendicció de
vehicles a la Plaça de l’Om, una cercavila pels carrers de
Camprodon, i la festa va acabar amb un dinar a Setcases.
AGENDA ESTIU
Diumenge 11 d’agost
12 h. Festa de l’escuma.
Camp del Toro
16 h. Parc d’inflables
Camp del Toro
19 h. Reggae per a xics. The Penguins
Sala de festes
Dilluns 12 d’agost
22 h. Concert amb La Selvatana
Sala de festes
Dimarts 13 d’agost
22 h. Cinema a la fresca
Sala de festes
Dimecres 14 d’agost
22 h. Nit de Chillout
Sala de festes
Divendres 16 d’agost
22 h. Concert de Toni Subirana: Recital de cançons
de Josep M. de Segarra
Sala de festes
Dissabte 17 d’agost
19 h. Concert FMVC.
“Sotarrel, Un cant a la terra”, de J.C. Martínez
Sala de festes
Diumenge 25 d’agost
18 h. Danses internacionals (Swatzilàndia)
Plaça de l’Om
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

