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Benvolgudes llanarenques i llanarencs,
De ben segur que molts de vosaltres us
pregunteu com funciona l’organització
entre ajuntaments i Consell Comarcal.
Us haig de dir que una cosa és com
hauria de funcionar i l’altra és com
funciona.
Bé, com a filosofia general, els ajuntaments petits difícilment poden tenir
determinats serveis econòmicament
sostenibles pel fet de la seva dimensió.
Per tant, es fa necessari unir esforços
amb altres ajuntaments per tal de poder
prestar aquests serveis de forma que
siguin viables. És en aquest sentit que el
Consell Comarcal pren tota la rellevància, com a ens prestador de serveis, de
manera que si aquest ens té una cartera
de serveis a disposició dels municipis de
la comarca, aquests poden optar a donar-los als seus ciutadans sense que això
suposi un cost extraordinari a raó del
lloc o de les circumstàncies municipals.
Així doncs, en una comarca, tothom
pot acabar tenint els mateixos drets
i obligacions. Des de fa molts anys,
els consells han anat perdent aquesta
funció de prestadors de serveis per als
municipis. La raó és molt simple: s’han
polititzat els ens de direcció, el repartiment de poder dels òrgans de govern no
depèn dels municipis a qui ha de prestar
servei, sinó dels vots totals d’un determinat partit a la comarca. Amb aquesta
fórmula s’han aconseguit coses tan
absurdes com consellers comarcals de
l’equip de govern del Consell que estan
a l’oposició en el seu municipi. I encara
més, alguns d’ells fent oposició al seu
municipi des d’aquesta conselleria.
Amb aquesta conjuntura, sembla lògic
que molts municipis no hagin confiat

els seus serveis al Consell Comarcal i
s’hagin refugiat en crear altres ens, com
és el cas dels diferents consorcis.
I ara què?
Bé, tots heu llegit que s’està removent
el tema de l’organització comarcal.
Segur que heu sentit a parlar que alguns
volen crear una Agència comarcal que
substitueixi la figura de Ripollès Desenvolupament, que ha estat un exemple
de mala gestió i mala praxi en el global
de la comarca. L’Ajuntament de Llanars ha fet saber al consell d’alcaldes
que no estem d’acord amb la creació
d’aquest nou ens i que apostem per la
reforma integral del Consell Comarcal,
de manera que pugui prestar tots els
serveis necessaris per als municipis i, en
definitiva, per als ciutadans. Ens sembla
més lògic apostar pel què vaticina la
proposta de llei de governs locals de la
Generalitat de Catalunya en la qual els
Consells Comarcals perden el pes polític i es transformen en veritables òrgans
tècnics de gestió i ajut als municipis,
sobretot als petits. Creiem que és hora
de simplificar estructures i incentivar
que el Consell Comarcal aglutini totes
les tasques que avui s’han atribuït a
diferents consorcis de la Comarca. Cal
però obertura de mires de molts polítics
de la Comarca i ganes de voler avançar
amb decisió cap al futur.
Bon hivern a tothom
Esteve Costa i Sala. Alcalde-President
de l’Ajuntament de Llanars

HISENDA .03

Llanars
aprova un
pressupost
continuista
i equilibrat
L’Ajuntament ha fet un esforç per no augmentar les taxes
i l’única que s’incrementa lleugerament és la d’escombraries

L’Ajuntament de Llanars
va aprovar, l’octubre
passat, un pressupost
per al 2014 continuista i
equilibrat. La prudència
segueix marcant el tarannà d’aquesta proposta, en
la qual s’han ajustat els
ingressos i les despeses.
En el moment d’aprovar
el pressupost, no s’incloïa
cap gran obra per a Llanars, ja que la Generalitat
encara no havia anunciat
les subvencions que havia
de concedir a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis
(veure més informació a
les pàgines 4 i 5 d’aquest
butlletí ).

L’Equip de Govern de
Llanars no vol incrementar l’endeutament de
l’Ajuntament i per això
segueix endavant amb
una política de contenció.
En total, el pressupost
ascendeix a 497.580,45
euros, una xifra similar a
la de 2013.
Les taxes es
mantenen
Seguint la línia d’ajustament, i per tal de no
perjudicar el ciutadà en
els temps en què vivim,
l’Ajuntament ha decidit
no augmentar les taxes, és
a dir, només incrementar
l’IPC. L’única taxa que

creix lleugerament és la
del servei d’escombraries.
Tot i així, l’Ajuntament
no en fa prou per cobrir
la despesa que suposa
aquest servei. “El ciutadà
ho notorà molt poc”, ha
explicat l’alcalde, Esteve
Costa.
Un altre de les taxes que
pot pujar, però que en
aquest cas no depèn de
l’Ajuntament, és la de
l’IBI (Impost de Béns
Immobles). El Cadastre,
d’ofici, està revisant i
actualitzant el seu registre
de finques. Això pot afectar a alguns contribuents
que no tinguin el cadastre
al dia.

PRESSUPOST 2014
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
DENOMINACIÓ

EUROS

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

232.991,12
9.700,00
93.664,44
137.212,69
4.200,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS.............................477.768,45
OPERACIONS DE CAPITAL
		
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
19.812,00
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
0,00
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
0,00
			
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL ...........................19.812,00
TOTAL INGRESSOS.................................................. 497.580,45

PRESSUPOST DE DESPESES:
DENOMINACIÓ

Un nou peó a
l’Ajuntament
L’Ajuntament de Llanars
ha contractat Eduard Ponzano, que farà les tasques
de peó per al municipi
a mitja jornada, amb un
total de 20 hores setmanals. Aquest professional
ha començat a treballar
el mes de gener d’aquest
any. L’Ajuntament disposa

de dues places de peó.
Una de les places havia
quedat vacant per una
baixa per malaltia des
de fa dos anys. Per tant,
s’ha decidit cobrir mitja
plaça per poder realitzar
adequadament les tasques
de manteniment de la
població des de la mateixa

EUROS

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

brigada. Tot i que l’Ajuntament continua amb la
línia de mantenir l’austeritat i tenir poc personal,
aquesta plaça era important que es cobrís. A més,
l’Eduard Ponzano ja havia
treballat per hores de peó
a l’Ajuntament i sap com
funciona tot.

111.904,69
232.277,70
3.817,66
97.057,25

TOTAL OPERACIONS CORRENTS ...........................445.057,30
OPERACIONS DE CAPITAL
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
DESPESES DE CAPITAL

24.310,56
0
0
28.212,59
...........................24.310,56

TOTAL DESPESES.....................................................497.580,45

04. URBANISME

La Generalitat
subvencionarà
QUATRE projectes
de Llanars
a través del PUOSC
Entre 2014 i 2016, està previst que la població rebi d’aquest Pla uns 238.000 euros per tirar
endavant la reforma de la Sala Polivalent, el Pla d’Enllumenat i la reurbanització dels carrers
del sector Quintà i Font d’en Rafel

L’Ajuntament de Llanars rebrà en els propers anys (2014-2016) una
subvenció de la Generalitat d’uns 238.000 euros. Aquests diners provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i estan
destinats a la reforma i adequació de la sala Polivalent, a la millora

de l’enllumenat i a l’arranjament dels carrers del sector Quintà i Font
d’en Rafel. Els primers ajuts de la Generalitat seran per a la sala Polivalent i per a la millora de l’enllumenat exterior. La pavimentació del
sector Quintà arribarà el 2015 i la del carrer Font d’en Rafel el 2016.

Adequació de la Sala Polivalent
Un dels primers ajuts
que arriba del PUOSC es
destinarà a l’adequació
de l’antiga Sala de Ball.
L’ajut del PUOSC no permet afrontar la totalitat
de la inversió inicialment
plantejada i, per tant,
s’executarà una primera
fase que té com a objectiu fonamental adequar
la sala a la normativa
vigent.
Els treballs, doncs,
inclouran totes aquelles
mesures per posar la sala
al dia de la normativa
vigent. Per tant, està previst l’aïllament del sostre,
l’aplicació de mesures

de seguretat, l’adequació
del lavabo per a discapacitats, millora de les
instal·lacions d’aigua
i electricitat, sortides
d’emergència, materials ignífugs, renovació
de la climatització i la
connexió amb la caldera
de biomassa, etc. Actualment, s’està redactant
el projecte executiu per
poder tirar endavant els
treballs.

obstant això, és l’Ajuntament qui, des de fa molts
anys, s’ocupa de la gestió
de l’espai. Per aquest
motiu, a principis de
l’any 2013 es va arribar a
un acord entre ambdues
parts i es va formalitzar
la cessió d’ús mitjançant
un conveni, això sí, amb
la condició que seguiria
mantenint el seu caire
d’utilitat cultural, recreativa i social.

Més endavant es durà a
terme la segona fase, que
afectarà el pis de dalt i
l’altell. La Sala de Ball
pertany a l’Associació
Joventut Llanarenca. No

L’objectiu ara és que
aquesta sala polivalent
reuneixi totes les condicions i compleixi tots els
requisits necessaris per el
seu ús públic.

URBANISME .05

Què és
el PUOSC

?

El PUOSC és el programa d’ajuts amb una dotació econòmica més gran de
la Generalitat envers els ajuntaments, fet que el converteix en el principal
instrument de suport al món local. Aquest pla finança actuacions per cobrir
les necessitats dels habitants dels municipis. La majoria d’aquestes obres es
concreten en urbanitzacions, pavimentació, conservació de la via pública,
abastament d’aigua i equipaments culturals, esportius o docents.

Pavimentació del sector
Quintà el 2015 i del carrer
Font d’en Rafel, el 2016
Els dos projectes per als quals el PUOSC ha concedit un ajut però que s’executaran més endavant són
el de la millora de la pavimentació dels carrers del
sector del carrer Quintà (2015) i del carrer Font d’en
Rafel (2016). Aquests vials es troben em molt mal
estat i necessiten una millora i una adequació. Per
als carrers del sector del Quintà, on hi ha l’escola,
s’hi destinen uns 68.000 euros i per al de la Font
d’en Rafel, uns 22.000.

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. PERÍODE 2013-2017
ANY

ACTUACIÓ

PRESSUPOST
PREVIST

SUBVENCIÓ
PUOSC

2014

Adequació de la sala Polivalent

177.541,23

70.000

2014

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi

85.859,00

77.273,10

2015

Arranjament, millora i conservació de la pavimentació dels carrers del sector
del carrer Quintà

79.712,86

68.154,49

2016

Arranjament, millora i conservació de la pavimentació del carrer Font d’en Rafel

25.212,65

22.918,47

TOTAL

238.346,06

Millora de l’eficiència
energètica de
l’enllumenat exterior
del municipi
L’any 2009, l’Ajuntament
de Llanars va començar
a aplicar un Pla municipal de la il·luminació
exterior del municipi.
Aquest projecte tenia tres
objectius principals: posar al dia tot l’enllumenat
del municipi, que estava
molt envellit i deteriorat; contribuir a l’estalvi
energètic canviant les
lluminàries que més
gastaven, i eliminar la
contaminació lumínica

del medi nocturn.
Des del 2009, doncs,
cada any l’Ajuntament ha
anat invertint en millorar l’enllumenat, però
encara quedava una part
important per executar
i per això s’ha demanat
la subvenció. En total,
es destinaran uns 77.000
euros a aquest projecte.
L’Alcalde de Llanars,
Esteve Costa, ha explicat que, fins ara, la part

que s’ha aplicat d’aquest
Pla, ja s’ha vist reflectida en la factura de la
llum municipal, que en
aquests darrers anys s’ha
mantingut en el mateix
import, tot i les pujades
generalitzades.
Actualment, s’està redactant el projecte d’aquesta
darrera fase, que està
previst que s’executi a
finals de 2014 i principis
de 2015.

Amb aquest Pla es redueix la contaminació lumínica.

L’objectiu del projecte és que l’enllumenat de Llanars
sigui de baix consum.

06. URBANISME

Les obres per
abastar d’aigua
potable el nucli
d’Espinalba ja han
començat
Els treballs han estat aturats durant anys per manca de finançament

Les obres per abastar
d’aigua potable el nucli
d’Espinalba, a Llanars,
van començar, per fi,
l’octubre passat. De moment, s’està executant la
fase que fa referència als
dipòsits. Aquesta és una
obra que ha estat molt
de temps pendent i que,
després d’anys d’estar
aturada, ha començat
a fer-se realitat fa pocs
mesos. Així, Espinalba
podrà, finalment, tenir
aigua potable. L’obra
consisteix en la construc-

ció d’un dipòsit d’aigua
al nucli d’Espinalba i de
la xarxa de canalització.
Fins ara, els propietaris
de les finques d’aquest
sector no disposen d’aigua potable.
Tot i que l’inici de
les obres és una bona
notícia, l’alcalde, Esteve
Costa, ha advertit que es
duran a terme de forma
paulatina i a mida que
hi hagi el finançament.
Precisament els diners i
el retard de la Generali-

tat en concedir els ajuts
promesos ha estat una
de les principals causes
de l’endarreriment de les
obres.
El cost total dels treballs
és de 178.000 euros i
està inclòs dins el Pla
Únic d’Obres i Serveis
2012, que n’aporta uns
150.000. Tot i això,
l’Ajuntament va decidir
no començar els treballs
fins que no disposés de la
liquidesa necessària per
fer front al seu inici.

Pendent des de 2007

L’obra d’abastament d’aigua potable al nucli
d’Espinalba està pendent des de l’any 2007. Va
ser llavors quan es va redactar un projecte global
que tenia per objectiu acabar amb els problemes
d’abastament del municipi. Van començar les
actuacions per millorar les principals deficiències,
però l’abastament d’Espinalba, un projecte de gran
envergadura, va quedar per al final. L’Ajuntament
va demanar d’incloure’l al PUOSC de 2007 però la
petició va ser denegada.
Llavors l’Ajuntament va decidir dividir l’obra en
dues fases i presentar una al·legació per incloure’n
la primera en el PUOSC de 2012. Finalment, la
Generalitat va donar el seu vistiplau i va aprovar
destinar-hi 150.000 euros. Però els problemes de
liquiditat de l’Administració catalana han fet que
fins aquest mes d’octubre no s’hagi pogut tirar
endavant.

Millores en la
canalització de la
piscina municipal
La piscina municipal de
Llanars necessita una reforma. L’Ajuntament ha
decidit posar fil a l’agulla
i millorar la instal·lació
esportiva i lúdica abans
que arribi l’estiu.
L’estiu passat van sorgir
problemes a la depuradora d’aigua, que es va

haver de substituir. També es va detectar que les
canonades al voltant del
vas de la piscina estaven
esquerdades i perdien
aigua. Aquest problema
es va resoldre un cop acabada la temporada amb
la instal·lació de noves
canonades.

Tot i així, la pèrdua
d’aigua persisteix i cal
revisar novament la
instal·lació per trobar la
causa i procedir a la seva
reparació, per tal que la
instal·lació de la piscina
funcioni correctament de
cares a la nova temporada d’estiu.

El nucli d’Espinalba podrà gaudir per fi d’aquest servei bàsic.

URBANISME .07

L’edificació
l’Antimoni
s’inclou en
el catàleg de
masies i cases
rurals
També s’hi han afegit les masies de Cant Patllari
i de Can Ventolà

L’Ajuntament de Llanars
ha modificat el Pla Especial i Catàleg de masies i
cases rurals per poder-hi
incloure tres construccions que abans no havien
pogut ser admeses. Es
tracta de l’edificació
l’Antimoni i de les masies (ara gairebé en ruïnes)
de Can Patllari i de Can
Ventolà. Amb aquesta
mesura, es dóna legalitat
a aquestes construccions

i llum verd a la seva
possible restauració.
La Comissió d’Urbanisme de Girona havia
establert una condicions molt estrictes per
incloure noves edificacions al Catàleg de masies
i cases rurals, redactat
l’any 2002. De fet, no
se n’incloïa cap que impliqués la reconstrucció
dels habitatges en sòl no

urbanitzable.
L’Ajuntament de Llanars no hi estava del tot
d’acord, ja que aquestes
tres edificacions quedaven en una situació molt
complicada si algú les
volia reconstruir. Finalment, Urbanisme s’ha
avingut a flexibilitzar les
condicions d’admissió
i ha permès l’entrada
d’aquestes tres masies.

Una mala connexió
aixeca el carrer Cerdanya
L’Ajuntament de Llanars
haurà de solucionar
els problemes que té el
carrer Cerdanya. L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) va fer obres en un
col·lector d’aquest carrer
i, un cop acabades, s’ha
vist que, quan plou fort,
l’aigua no circula i aixeca
l’asfaltat. L’Ajuntament
ha fet inspeccionar l’estat
real d’aquest col·lector
per tal de poder tenir la
base per decidir quines
actuacions s’han de dur
a terme per solucionar el
problema.

L’Antimoni és una de les edificacions que s’ha admès dins el catàleg.

Un catàleg necessari

El Pla Especial i Catàleg de masies i cases rurals de Llanars
es va redactar el 2008 i té per objectiu identificar les
masies existents dins el terme municipal que cal preservar
i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques i que són susceptibles de rehabilitació o
construcció.

Proposta
d’urbanització
de La Canal
Els promotors de la
urbanització La Canal
han presentat una
proposta a l’Ajuntament i a la Comissió
d’Urbanisme de Girona
per urbanitzar la zona
darrere de la Cooperativa. El projecte preveu
també la construcció
d’habitatges.
Fa uns anys, els promotors van presentar

Els problemes del carrer són evidents.

aquest projecte, però
no va prosperar. Ara,
li volen donar un nou
impuls. La proposta
inclou la creació d’un
nou carrer i la construcció d’habitatges
unifamiliars al costat
del poble. Aquestes
cases serien només de
dues plantes. Ara s‘està
a l’espera que la Comissió d’Urbanisme hi
doni el vist i plau.

08. ESPORTS / MEDI AMBIENT

La Volta
Ciclista a
Catalunya
torna a
Llanars
El poble tornarà a acollir la sortida
d’una etapa, el proper 28 de març

Llanars tornarà a acollir
la sortida d’una etapa de
la Volta Ciclista a Catalunya, tal com ja va fer
l’any passat. Els esportistes sortiran de la nostra
població el proper
28 de març, en la
seva cinquena
etapa. El dia
abans, el
27, hauran
arribat a
Vallter.
L’experiència viscuda
l’any
passat

en l’organització de dues
etapes de muntanya a la
Vall de Camprodon ha
propiciat que els promotors de la Volta hagin
decidit tornar a comptar
amb el nostre territori
per disputar novament
la cursa. L’esforç dels
ajuntaments implicats,
que es van esmerçar molt
en ajudar l’organització,
ha estat una de les claus
per repetir un cop més
les etapes.
L’any passat va ser la
primera vegada que la
Volta Ciclista a Catalu-

Llanars
es genera
la seva
biomassa
El municipi ja té prou combustible
per fer funcionar la caldera

nya tornava a la Vall de
Camprodon després de
20 anys. L’Ajuntament
de Llanars, que va acollir
la sortida de la quarta
etapa, va col·laborar amb
tot el possible i es van
dur a terme diferents
tasques preparatòries.
La valoració, llavors, va
ser molt positiva, tot i
l’esforç que va suposar
per a la majoria de pobles
de la Vall. Enguany
s’espera que els resultats
siguin igualment satisfactoris, sobretot pel que fa
a promoció del municipi
i del territori en general.

La màquina va triturar estella de fusta durant tot un dia.

Llanars ja compta amb
tota la biomassa que
necessita durant aquest
any per fer front al funcionament de la caldera,
que abasteix diferents
equipaments municipals. Ja s’ha recollit tota
l’estella necessària dels
boscos públics.
Una màquina va ser a
Llanars per triturar tota
la biomassa que caldrà
per fer anar la caldera.
Cal recordar que la
caldera de biomassa de
La Vola Ciclista al seu pas per Llanars, l’any passat.

Llanars escalfa, a través
d’una xarxa de distribució, tres equipaments
municipals: l’escola Les
Moreres, l’Ajuntament
i la Cooperativa, i es
preveu que, en breu, també doni servei a la sala
polivalent del carrer Catalunya. Aquest sistema
representa un important
estalvi econòmic, ja que
s’ha aconseguit reduir
la factura energètica
municipal en gairebé dos
terços.
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Els millors
cavalls, els
de Llanars
El Mas Ginestera, Can Illa i La Moixa guanyen els primers premis del 3r Concurs de Cavall
Pirinenc que es va celebrar l’octubre a la nostra població

Els millors cavalls del Ripollès són els de Llanars.
Això queda clar després
de veure el resultat del
3r Concurs Comarcal
del Cavall Pirinenc que
es va celebrar a la nostra
població l’octubre passat.
Els principals premis van
recaure en l’explotació
llanarenca Mas Ginestera, que va guanyar tant
en la categoria de semental com en la de parella.
La categoria terçona la va
guanyar la Moixa, i la de
sobrany, Can Illa, ambdós també de Llanars.
Molt a prop va seguir-los
l’explotació Mas el
Serradell de Vilallonga

de Ter, que va guanyar en
la categoria de sobranya.
La categoria de terçons
va quedar deserta perquè
no es va presentar cap
exemplar.
En les edicions anteriors,
el concurs s’havia celebrat a Ripoll. En aquesta
ocasió, però, l’Associació
de Criadors d’Eugues de
Muntanya del Ripollès
van decidir traslladar el
certàmen a Llanars, per
tal d’estalviar despeses de
desplaçament de bestiar.
Cal tenir en compte que
la majoria d’explotacions
són de Molló i Llanars i

als criadors els surt més a
compte portar els cavalls
a la nostra població que
no pas desplaçar-se fins
a Ripoll. L’associació va

destacar la bona organització del concurs i la
gran col·laboració que
havien rebut del nostre
poble. En total, en el

concurs morfològic hi
van participar una trentena de caps de bestiar de
22 explotacions associades.

Els premiats
Sobranya

Sobrany

(poltra de recria
nascuda el 2012)

(poltre de recria
nascut el 2012)

Terçona

Parella

(poltra de recria nascuda el 2011
que encara no hagi parit)

(euga amb pollí o pollina
no deslletats)

Semental

(cavall reproductor de més
de tres anys)

1er

Can Illa
(Llanars)

1er

Mas el Serradell

1er

La Moixa

1er

La Ginestera

1er

2on

La Cabanya
d’en Xacó

2on

La Moixa

2on

El Tubau

2on

La Coromina
(Molló)

2on

3er

Can Freixa

3er

Can Freixa

3er

Mas el Serradell

3er

-

3er

(Freixenet)

(Espinavell)

(Vilallonga de Ter)

(Llanars)

(Espinavell)

(Llanars)

(Pardines)

(Vilallonga de Ter)

(Llanars)

La Ginestera
(Llanars)

El Serradell

(Vilallonga de Ter)

Can Illa
(Llanars)

10. CULTURA / ESPORTS

Gran èxit del grup
de teatre de Llanars
Un grup de vilatans recupera la formació que s’havia creat fa uns quants anys per fer representacions

Un grup de llanarencs i
llanarenques han decidit
recuperar un antic grup
de teatre que hi havia
a la població i aquest
Nadal van estrenar una
obra amb un gran èxit
de públic. Es tracta de
la peça “Especialitat en
homes”, una obra còmica
d’Assumpta González.
Tots els actors i actrius
són de Llanars. El Grup
de teatre va fer dues re-

presentacions a la Sala de
Festes de Llanars, amb
un ple absolut, i una més
a Molló.
El mèrit és que tot
l’equip humà que intervé
en l’espectacle (des de
la llum i el so, fins als
decorats, passant per
la interpretació), és
a càrrec de persones
aficionades al teatre. En
el repartiment hi van

participar Teresa Moret,
Sara Morera, Encarnació
Pagès, Joan Moret, Josep
Buixeda, Cisco Campayo
i Jesús Vilarrasa, mentre
que la direcció va anar a
càrrec d’Amadeu Rosell.
Silvestre Solé i Joan
Solé es van fer càrrec
dels decorats, Maria Sala
de la perruqueria i el
maquillatge i Amadeu
Rosell Tudanca, de la
llum i el so.

La llanarenca Ivet Pi Masnou, medalla
de bronze al Campionat del món de Raid
La llanarenca Ivet Pi
Masnou, amb el seu cavall
Pinkfloid, va guanyar,
el juliol

passat, la medalla de
bronze per equips en el
Campionat del món de
Raid Juvenil/Joves Genets
celebrat a Tarbes (França).
En Pinkfloid és originari
del nostre poble, nascut al
mas Bellabriga de Dalt
L’equip espanyol juvenil
de raid, del qual en for-

men part l’amazona Ivet
Pi i Masnou, del nostre
poble, amb el seu cavall
Pinkfloid, i les seves
companyes Cristina Yebra i Altimiras, d’Osona,
amb l’euga Calzadilla i
l’Agda Muixi Crusellas,
de Caserres, amb el
cavall Ouradi de Cassa,

van guanyar la medalla
de bronze per equips
en aquest campionat. A
totes elles, felicitats! De
fet, Ivet Pi, amb disset
joves més, de diferents
nacionalitats, es troba a
Abu Dhabi, contractada
per la dona d’un xeic per
cuidar i entrenar cavalls.
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Concert
de Nadal
amb la Coral
Camprodon

Gran èxit del
Festival de Música
de la Vall de
Camprodon
El Festival de Música de la Vall de Camprodon va tenir un gran afluència de públic
i va arribar al 95%, segons els organitzadors, fet que demostra l’èxit de la proposta
i la bona acceptació que té entre els habitants de la zona. A Llanars va actuar Joan
Carles Martínez, amb la proposta “Sotarrel”. Dins del Festival es van poder escoltar
músics com ara Cesk Freixas i Miquel Abras, Blaumut i Toti Soler, entre d’altres.

L’església de Llanars es va omplir divendres, 27 de
desembre, dia de Sant Esteve, per escoltar el tradicional concert de Nadal amb la Coral Camprodon. L’acte,
organitzat per la Comissió de Festes de Llanars i amb
el suport de l’Ajuntament, va destinar la recaptació a
l’entitat Cáritas de Camprodon.

1.529
Llanars recull
1.529 euros per
a la Marató
El poble de Llanars i
diversos establiments de
la població i de la Vall
van col·laborar, un any
més en el la Marató de
TV3, que enguany estava
dedicada a les patologies
cròniques i progressives
del Sistema Nerviós
Central. Com cada any,
es va organitzar una

quina a la Sala de Festes
i en total es van recollir
1.529 euros que es van
ingressar al compte de la
Fundació la Marató de
TV3.
Aquesta xifra supera la
que es va recollir el 2012
i el 2011. Moltes gràcies
a tots els qui hi heu
participat.

Els reis
arriben
a Llanars
Com cada any, els Reis van arribar a Llanars sobre els seus camells. Els
esperava un gran nombre de grans i petits amb fanalets, que van aplaudir al
pas de la comitiva. En aquesta edició, la Comissió de Festes ha rebut molt de
suport i ajut de persones voluntàries que s’hi han volgut involucrar. A tots
ells, moltes gràcies.

12. cultura / Administració local

El frontal de
l’església de Sant
Esteve ja és a casa
La peça és un atractiu turístic i es troba protegida per aïllar-la de la humitat

El frontal de l’església de Sant Esteve de Llanars ja ha
tornat a casa. El retaule, que té més de vuit segles d’antiguitat, es va traslladar el novembre passat a Valldoreix
(Barcelona) per a la seva restauració. El frontal ha estat
aquests mesos al Centre de restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya, on ha estat sotmès a un
procés de neteja.
El retaule ha tornat a l’església de Sant Esteve amb
alguns canvis: compta amb nova il·luminació (que ha
finançat l’Ajuntament de Llanars) i està dins una caixa
amb ambient controlat que el protegeix de la humitat.
Així doncs, el retaule tornarà a ser un atractiu turístic.
A més, ara inclou una explicació en diferents idiomes
sobre la seva història.

La Diputació es fa
càrrec d’alguns
serveis de l’Ajuntament
La Diputació de Girona,
a través de la Xarxa
Local de Municipis (Xaloc), s’ha fet càrrec de
dos serveis de l’Ajuntament de Llanars des del
juliol passat. Es tracta
del servei de secretaria
de l’Ajuntament, és a
dir, l’assessoria legal, i
de l’assessoria comptable. Fins al juliol, aquestes tasques les assumia
el Consell Comarcal del
Ripollès. De moment,

s’han mantingut els
llocs de treball i el nombre d’hores de feina, i el
cost per a l’Ajuntament
és menor.
Què és Xaloc?
La Xarxa Local de Municipis (XALOC) és un
organisme autònom de
la Diputació de Girona, que s’ha creat per
prestar serveis de suport
i assistència als ajuntaments de Girona.

Una brigada amb
tres peons forestals
Molló, Setcases i Llanars contracten,
a través del SOC tres persones per fer feines forestals
Els ajuntament de Llanars, Setcases i Molló,
davant una convocatòria
del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i a
través de l’ADF de la Vall
de Camprodon, van decidir unir-se per contractar
tres peons que formessin
una Brigada Forestal.

La sorpresa dels tres
municipis ha estat molt
gran quan el SOC els ha
aportat personal sense
cap mena de preparació
prèvia. L’alcalde de Llanars ha assegurat sentir-se
decebut pel funcionament
del SOC. Precisament,
l’Ajuntament va fer un

esforç per contractar
aquesta Brigada, que
havia de fer estesada de
camins i feines forestals.
La formació d’aquestes
persones s’ha dut a terme
mentre estaven treballant,
fet que ha provocat que
s’hagi avançat poc en la
feina.

ESCOLA .13

Celebrem
Santa Cecília,
patrona de
la música
Els alumnes de la ZER Vall del Ter han dedicat una setmana a aprendre tot el què envolta
el món de l’havanera. En aquest escrit ens expliquen les seves experiències.

Aquest curs, els alumnes
de la ZER La Vall del Ter
anirem de colònies a mar,
a l’Estartit. Per això, durant la setmana de Santa
Cecília (del 18 al 23 de
novembre), hem aprofitat
per conèixer les havaneres
típiques dels pobles de la
nostra costa.

Passa’m el porró
Dimarts el missatge ens
explicava que quan es
canten havaneres és típic
beure rom cremat. Nosaltres no vam beure rom,
però sí que vam aprendre
a beure amb porró, tot
escoltant l’havanera dels
Panxuts, Passa’m el porró.

Dilluns 18 de novembre,
en arribar a l’escola, vam
trobar un rètol anunciant
el poble de Calella de
Palafrugell envoltat de
mar, i una ampolla amb
un missatge a dins. El
missatge ens explicava
que les havaneres van
néixer a l’Havana però
que allà no s’han cantat
massa. On sí que es canten és als pobles de costa
de Catalunya.

Carmen
Dimecres l’havanera que
vam escoltar era molt
especial perquè era una
òpera. Era l’havanera de
l’òpera Carmen de Georges Bizet.
L’òpera ens explica que
Carmen enamora tots els
homes, però especialment
Don Juan, un militar que
ja té parella.

El meu avi
Seguidament, vam
escoltar l’havanera El meu
avi. La cançó explica que
l’avi va anar a la guerra de
Cuba a bord d’un vaixell
que es deia El Català.
Cantar-la va ser molt
divertit!

Ballen els gegants
Dijous, després d’escoltar l’havanera Ballen els
gegants, vam fer ballar el
nostre capgròs, en Pep.
D’aquesta manera vam
descobrir que, en totes les
havaneres, els instruments
principals són la guitarra i
l’acordió.

Els alumnes, cantant l’havanera La Bella Lola.

La Bella Lola
Divendres, com no podia
ésser de cap altra manera,
vam acabar amb l’havanera La Bella Lola. Treballar
cada any Santa Cecília,
patrona de la música, ens
permet conèixer, aprendre
i aprofundir en aspectes
de la cultura musical.
ZER La Vall del Ter

Sabíes
que...
El 22 de novembre se celebra el
Dia de la Música en honor de
Santa Cecília, la seva patrona.
Durant segles, aquesta diada es
commemorava amb una
processó bufa
amb tota mena
d’instruments.

?
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La primera
Llanarenca
de l’Any
La Festa Major de Llanars va estar marcada per la
concessió d’aquesta distinció a Lola Begudà

La Festa Major de Llanars d’enguany va tenir
una novetat destacada.
En lloc de la tradicional
elecció de l’hereu i la
pubilla (tria que cada

cop costava més de fer
per manca d’aspirants),
la Comissió de Festes
va decidir distingir el
Llanarenc de l’Any.
Aquest títol vol subratllar

El carrer Quintà va ser el guanyadors del concurs d’engalanament.

El carrer Cerdanya va quedar molt lluït.

El carrer Font d’en Rafel va quedar el segon.

la trajectòria vital d’un
vilatà de Llanars respecte
el seu poble. Per primer
cop, doncs, es va atorgar
aquest premi, que va
recaure en Lola Begudà,
autora de la lletra de la
sardana “Llanars Festiu”.
El jurat, integrat per
membres de la Comissió
de Festes, va destacar el
talent de Lola Begudà,
que sempre fa algun
escrit en el programa de
Festa Major.
L’elecció va tenir lloc
diumenge de Festa Major
durant el gran ball amb
el grup “Què tal?”. En el
mateix acte, es van lliurar
també els premis als
carrers més ben engalanats. El primer premi va
ser per al carrer Quintà,
seguit dels carrers Font
d’en Rafel i Catalunya.
Una festa
molt lluïda
L’alcalde de Llanars,
Esteve Costa, va destacar
la gran tasca que ha fet
la Comissió de Festes per
la Festa Major. “Ha estat
una de les més participatives i tot ha anat d’allò
més bé”.

“Llanars Festiu”
Músic a: Josep Farràs Casòliva
Lletra : Lola Beg udà Guillaum
es
Llanars vila encisera
que riallera acull tothom,
siguin d’aquí o siguin de for
a
ningú no oblidarà el teu nom
.
Nom que té una llarga històr
ia,
dels nostres avantpassats,
que aixecaren les cases
amb molt d’amor i voluntat.
Una voluntat bona i sincera,
voluntat noble i ferma, que
sor tí del cor,
i per res mai ells, no s’aturaven
,
per defensar sempre el millor.
I Llanars continua la seva obr
a,
amb moltes cases aixecant,
que tothom ho reconegui,
és per fer el poble més bonic
i gran.
Llanars poc a poc de bellesa
es va emplenant,
ben envoltat pel riu Ter i una
riera
moltes fonts d’aigua cristal·lina
van brollant,
per fer-hi una fontada a la pri
mavera.
I si alg un cop ens feu l’honor
de vindre a visitar,
el nostre poble amb tot el cor
sempre us rebrà,
la nostra església junt amb seu
bonic campanar,
fet d’espadanya amb l’ombra
us acompanyarà.
Per Sant Cosme i Sant Damià
grans festes celebrem,
per Sant Esteve el nostre pat
ró venerem
i ens hi acompanya
la Selvatana.
Llanars, Llanars, un poble mo
lt acollidor,
que tothom agrada... De deb
ò!! !

La Selvatana
enregistrarà
la sardana
de Llanars
Com cada any, per Sant Esteve, l’Orquestra Selvatana
va oferir un concert i un ball, a la Sala de Ball de
Llanars. En aquest concert, l’orquestra va anunciar
que enregistrarà un disc de sardanes i que hi inclourà
“Llanars Festiu”.

L’ENTREVISTA .15
La Lola Begudà és la primera Llanareca de l’Any, distinció que va rebre durant
la darrera Festa Major. La Lola és una enamorada de Llanars. Tot i que va néixer
a l’Empordà fa 84 anys (el març en farà 85), viu al nostre poble des de l’any
48 del segle passat, és a dir, des de fa més de 65 anys. Aquí va conèixer el seu
home, es va casar i va tenir dues filles. Ara ja té 4 néts i un besnét de 6 mesos.
Per una de les coses que la Lola és coneguda a Llanars és per ser l’autora de la
lletra de la sardana “Llanars Festiu”.

“La lletra de la
sardana em va sortir
de dins”
Entrevista a Lola Begudà, Llanarenca de l’Any
A la Lola Begudà li agrada molt llegir poesia.

Lola, on va néixer?
Vaig néixer a la Tallada
d’Empordà. La meva
mare era filla de Llanars
i el meu pare era fill de la
Roca. Es van casar i van
anar a viure a la Tallada.
Quan era petita, anàvem
a Llanars a casa els avis.
M’agradava molt. Aquí
vaig conèixer el meu
home i m’hi vaig casar.
Li agradava llavors
Llanars?
Molt. Quan era a la
Tallada somniava amb
Llanars. De fet, ja tenia
ganes de Llanars només
de néixer. T’explicaré
una anècdota: quan vaig
néixer no volia mamar de
cap manera. Llavors eren
altres temps i el metge
li va dir a la meva mare
que potser és que durant
l’embaràs havia tingut
algun desig. La meva
mare va contestar que
no n’havia tingut cap,
tret d’un: anar a Llanars.
“Doncs agafa la nena i
ves-hi”, li va dir el metge.
Només d’arribar, ja vaig
mamar de la meva tieta i
després, de la meva mare.

Déu n’hi do...
Pocs dies després, la
meva mare es va trobar a
l’avi del que seria el meu
home. “Heu tingut una
marreca?”, li va dir. La
meva mare va contestar
que sí. “Doncs a casa -va
continuar l’avi- també
tenim un marrec. Ja els
hi farem de bo!”. I no es
va equivocar! Al cap dels
anys, ens vam casar.
I sempre van viure a
Llanars.
Sempre, des de l’any
48. L’any 1980 el meu
home es va morir. Fa més
de trenta anys que sóc
vídua.
I ara?
Ara visc un mes a
Llanars amb una de les
meves filles, i un a Olot,
amb l’altra. Jo m’adapto.
Quan estic aquí, visc a
casa meva. Només vaig
a casa de la meva filla a
dormir.
A la darrera Festa
Major, se la va nomenar
Llanarenca de l’Any, un
títol que vol distingir a

persones destacades de
Llanars. S’ho esperava?
No m’ho esperava, però
tampoc no em va venir
de nou. Em va fer molta
il·lusió i em van donar
una placa.
Vostè és, a més de llanarenca, l’autora de la sardana “Llanars festiu”.
Com va ser això?
Em van dir que fes la
lletra de la sardana i em
va sortir així. Em va
sortir de dins. La vaig fer
molt de pressa. Ho tenia
molt clar.
I d’on li ve aquesta
afició?
M’agrada molt la poesia.
Me les sé totes i les tinc
gravades a l’ordinador del
meu cap. Podria estar tot
un dia recitant poesies.
M’agrada molt llegir i
cada cosa que llegeixo,
després la recordo. Potser
no recordo el que vaig
menjar ahir, però les poesies em queden gravades.

Quin és el seu poeta
preferit?
El meu poeta preferit és
Antoni Bori i Fontestà i
el seu llibre El trobador
català. Quan era petita,
allà a casa, em feien
guardar la meva germana, que era quatre anys
més petita. I sempre que
podia llegia aquest llibre.
Però la mainada, ja se
sap, ho esparraquen tot.
El llibre va desaparèixer.
De gran el vaig trobar en
una llibreria de Girona
i em va fer molt il·lusió.
Encara el llegeixo, tot i
que me’l sé de memòria.

16. FESTA MAJOR

GRAN ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ
A LA FESTA MAJOR
DE LLANARS
Llanars va viure el setembre passat una Festa
Major molt participativa i cal destacar que la
Comissió de Festes se
supera cada any. El bon
temps va afavorir l’assistència de vilatans a tots
els actes, que van tenir
un gran èxit i van superar
les espectactives. Els actes
més participatius van ser
l’arrossada popular al
Camp de Tir, però també
van estar molt animades
la resta de propostes
programades: la ballada
de sardanes, la caminada
de dones, la tirada al plat
o l’actuació dels dansaires
de l’Om, entre d’altres.

Esmorzar després de la caminada de dones.

El Camp de Tir va acollir nombroses activitats.

L’arrossada al Camp de Tir va ser un dels actes més participatius.

Campionat de truc durant la Festa Major.

Ballada de sardanes a la plaça de l’Om.

Fantàstica actuació dels Dansaires de l’Om.

