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això, hem pres alguna precaució
quan hem gestionat algun tema que
afecta únicament a algun veí, bàsicament per preservar la seva identitat
i el seu anonimat, o bé per no posar
en compromís el mateix administrat.

Benvolguts conciutadans,
ara ja fa quasi 8 anys que vàrem
assumir el compromís de gestionar
l’ajuntament després que els votants
ens fessin confiança. Des del primer
moment vàrem tenir clar que calia
informar de la gestió municipal als
ciutadans del nostre poble, de manera planera i entenedora. Així que vàrem decidir tirar endavant la publicació d’aquest informatiu municipal
que, amb aquesta edició, ja se situa
al número 14. Espero que haguem
aconseguit el nostre propòsit. Ara
que es parla molt de la transparència
de gestió dels organismes públics,
espero que aquest butlletí hagi servit
precisament també per això: ajudar a
tenir la transparència que cal.
És cert que molts documents que
generen els municipis són consultables i públics; el que passa és
que sovint ningú o molt poca gent
s’interessa en consultar-los i, aquest
fet, juntament amb la poca participació dels ciutadans als actes públics
de govern i a que els representants
municipals sovint s’han trobat poc
còmodes explicant la seva gestió, ha
portat a la poca transparència dels
organismes públics. Hem intentat
revertir aquesta situació i utilitzar el
butlletí l’Om perr acostar la gestió
municipal a tothom.
Voldria aprofitar per demanar
disculpes per si hem comès alguna
errada. La nostra intenció ha estat
sempre ser el més objectius possible,
mirant d’explicar tota la gestió
realitzada en els darrers sis mesos en
aquesta publicació. Puc afirmar que
us ho hem explicat tot, que no ens
hem deixat res al tinter. No obstant

El proper mes de maig haureu de
tornar a escollir els vostres representants municipals. Després de
vuit anys al capdavant de la gestió
municipal i acompanyat d’un grup
de persones, de les quals només
puc agrair-los la seva dedicació i la
seva honestedat vers al municipi, he
pres la determinació de no seguir
encapçalant cap candidatura. Sempre he pensat, i ja ho vaig dir quan
vaig accedir a l’alcaldia, que aquests
càrrecs haurien d’estar limitats en el
temps, i més, quan els municipis de
la dimensió del nostre han de tenir
representants municipals que han de
compaginar la seva feina amb les seves tasques de gestió a l’ajuntament.
Sovint aquest fet representa un gran
esforç, sobretot si es porta una gestió
municipal activa i, per tant, cal estar
molt motivat. El fet que els representats municipals canviïn cada cert
temps fa que la motivació es torni a
activar i que l’ajuntament deixi de
banda els vicis adquirits, i torni a
adquirir un aire nou.
És cert que en els darrers anys la gestió municipal s’ha fet més complexa
i cal un cert grau d’aprenentatge i
expertesa. No obstant això, no ha
d’espantar ningú fer el pas endavant
per formar part d’un equip de gestió
del municipi, ans el contrari. No deixa de ser un repte i un aprenentatge
que el recomano a tothom, i és que,
d’aquest temps que he dedicat al
meu municipi me n’emporto molts
bones experiències i vivències. Potser
per la meva manera de ser, del que
alguns han considerat problemes, ja
quasi ni me’n recordo. Penso que no
hi ha problemes, sinó maneres més
difícils d’arribar a solucions. O sigui
que quasi sempre hi ha alguna solució a qualsevol repte o problemàtica,
i això és el que hem fet.
Sóc conscient que sovint la governança no es fa al gust de tothom, no

obstant això, hem intentat anteposar
els interessos col·lectius als personals, respectant al màxim també els
interessos individuals.
No vull fer cap balanç de govern;
Crec que aquest us pertany a
vosaltres. No obstant això, sí que
m’agradaria dir que els últims temps
s’han tornat difícils pel que fa a la
gestió econòmica. Tot i que el consistori té el pressupost ajustat, o sigui
que el que ingressa està equilibrat
amb les despeses, pateix, igual que
pràcticament tots els municipis de
Catalunya, dificultats de liquiditat, bàsicament originades per la
falta de cobrament de compromisos
adquirits amb la Generalitat, algun
dels quals encara de l’any 2010,
producte de les polítiques d’ofegament de l’Estat vers a les Comunitats
Autònomes. No obstant això, hem
estat encara capaços de fer front als
pagaments amb un període mig de
31 dies, gràcies a un gran esforç de
gestió i a un equip humà de funcionaris i treballadors amb una gran
professionalitat.
Vull aprofitar aquesta editorial per
agrair-vos la confiança dipositada per
encapçalar el govern del municipi
de Llanars en aquests darrers 8 anys.
Espero haver estat a l’alçada i no
haver-vos defraudat.
En els propers mesos tindrem ocasió
encara de gestionar aspectes que
tenim començats i que donaran servei en el futur a Llanars i, per tant,
tenim encara molta feina a fer. Feina
que fem amb molt de gust i a la qual
hi dedicarem el que calgui perquè el
nostre municipi pugui gaudir dels
millors serveis possibles.
Una vegada més, gràcies per la vostra
confiança, estaré sempre al costat del
nostre poble quan em necessiti.

Esteve Costa
Alcalde de Llanars

HISENDA .03

L’Ajuntament
de Llanars
aprova UN
pressupost
continuista
Les ordenances s’han congelat i els impostos
s’han mantingut igual que l’any passat

L’Ajuntament de Llanars
ha aprovat el pressupost
per al 2015. Es tracta d’una
proposta continuista, que
no compta amb cap inversió important, però també
és un pressupost previsor,
per tal de poder fer front a
qualsevol contingència.
En total, el pressupost

ascendeix a 501.254 euros,
una xifra similar a la de
l’any 2014 i s’han ajustat
els ingressos i les despeses.
La proposta es va aprovar
setembre passat.
Al mateix temps, també es
va aprovar la plantilla de
l’Ajuntament, que no ha
sofert canvis.

PRESSUPOST 2015
DESPESES

INGRESSOS
DENOMINACIÓ

EUROS

IMPOSTOS DIRECTES

236.665,48.-

IMPOSTOS INDIRECTES

9,700,00.-

DENOMINACIÓ

DESPESES DE PERSONAL

111,904,69.-

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

232.563,30.-

TAXES I ALTRES INGRESSOS

93,664,44.-

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

137,212,69.-

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

4.200,00.-

INGRESSOS CORRENTS

EUROS

DESPESES CORRENTS

3.255,35.97.057,25.444.780,59.-

481.442,61.INVERSIONS REALS

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00.19.812,00.-

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

30.415,42.0,00.0,00.-

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

0,00.-

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

26.058,60.-

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00.-

DESPESES DE CAPITAL

56.474,02.-

INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS

19.812,00.501.254,61.-

TOTAL DESPESES

501.254,61.-

Sense augmentar les taxes
Les taxes i ordenances
municipals també s’han
aprovat amb imports
similars als de l’any passat.
Només hi ha algunes
novetats, com ara la
previsió de bonificacions a
l’ordenança reguladora de
l’Impost de construccions,

instal·lacions i obres. Així
doncs, hi ha una bonificació del 50% per a llicències d’obres que serveixin
exclusivament per millorar
les condiciones d’accés de
persones discapacitades, i
una altra bonificació del
50% per a les llicències de

construccions i obres que
contemplin la implantació
d’energies renovables.
D’altra banda, també s’ha
acordat que el preu d’expedició de la tarja d’accés a
l’edifici de la Cooperativa
sigui de 6 euros, cost que ja

s’aplicava actualment.
Un altre concepte que inclou les ordenances fiscals
d’enguany és el preu de la
fiança per a l’ús particular
del material propietat de
l’Ajuntament de Llanars: 1
euro per cadira, 2 euros per

tauler i una fiança mínima
de 10 euros. A més, les ordenances municipals també
diferencien les taxes per a
ús de pastures d’alta i baixa
muntanya: 7 euros per alta
muntanya (estiu) i 10 euros
per baixa muntanya (tot
l’any).

04. URBANISME / EDUCACIÓ

Llanars
podrà estrenar
la REFORMA DE LA
Sala de Ball
a finals de març
Els treballs consisteixen en la reforma de totes
les instal·lacions per millorar la seguretat i el confort

Llanars podrà gaudir de la
reforma de la Sala de Ball
a partir del proper mes de
març. Les obres, que s’estan
duent a terme actualment,
serviran bàsicament per
adequar aquesta sala a la
normativa vigent pel que fa a
seguretat i confort, i modernitzar i actualitzar tots els
serveis d’aquest espai, que és
un dels escenaris principals
de la vida social del poble.
Les obres de millora de la
Sala de Ball consisteixen, bàsicament, a posar al dia totes
les instal·lacions i complir les
mesures de seguretat vigents.
Així doncs, s’estan duent a
terme els treballs de reforma
i actualització de totes les
instal·lacions (elèctriques,
lampisteria, enllumenat i calefacció) de la planta baixa.
Tots aquests serveis s’han
d’adequar a la normativa
actual.
A més, s’ha ignifugat
l’estructura com a protecció
antiincendis i s’ha construït
un nou fals sostre, que aïllarà el local tant tèrmicament
com acústicament. A més,
la Sala de Ball tindrà una
calefacció nova i connectada
a la caldera de biomassa del
poble. També s’està treba-

llant en la reforma de la zona
de l’entrada per encabir-hi el
bar, un lavabo per a persones
amb mobilitat reduïda, un
magatzem i un petit altell
que permetrà aprofitar millor l’espai.
Eficiència energètica
L’alcalde de Llanars, Esteve
Costa, ha explicat que amb
aquestes obres “es guanya
en seguretat i confort, però
també en eficiència energètica, ja que utilitzarem
la caldera de biomassa i tot
l’enllumenat està fet amb
bombetes de baix consum”.
La Societat Cultural Recreativa Joventut Llanarenca
va decidir, l’estiu de 2013,
cedir l’ús de la Sala de Ball
a l’Ajuntament del poble,
ja que aquesta entitat no
tenia prou recursos per
fer-hi una reforma a fons i
complir amb les mesures de
seguretat. L’Ajuntament va
encarregar el projecte i les
obres s’han dut a terme quan
hi ha hagut disponibilitat
econòmica.
Les instal·lacions de la Sala
de Ball eren molt velles i era
urgent i necessari renovar-les
si es volia seguir utilitzant
l’espai.

5. EDUCADIÓ/HISENDA

URBANISME .05

L’escola
Les Moreres
celebra el Nadal
L’escola, a la Sala de Ball
Un dels avantatges que suposarà la reforma de la Sala de Ball és que els alumnes de
l’escola hi podran fer l’assignatura de gimnàstica també a l’hivern. Fins ara no es feia
ja que la Sala de Ball costava molt d’escalfar i hi feia molt fred. Ara estarà en condicions per fer-hi qualsevol activitat tot l’any.

Paralització de
les obres per Nadal
Durant les festes de Nadal, les obres de la Sala de Ball s’han paralitzat per tal que
aquest espai pogués acollir les activitats típiques d’aquestes dates, com ara la quina,
els reis o el concert de La Selvatana. Així doncs, les obres més bàsiques es van accelerar per poder-les tenir enllestides abans de les festes de Nadal.

Una obra finançada
Les obres de millora i adequació de la Sala de Ball tenen, en la seva primera fase,
un pressupost d’uns 103.000,00 euros, dels quals 70.000 provenen d’una subvenció
de la Diputació de Girona (inclosa dins el PUOSC 2014) i uns 8.500 s’aportaran a
través d’un ajut també de la Diputació per a la il·luminació i la calefacció. També,
tot i que no estava previst en aquesta primera fase, s’estan fent els acabats de l’altell i
arranjament de llotges, amb un pressupost d’uns 28.000 euros. Per sufragar aquesta
despesa, l’Ajuntament ha sol·licitat un ajut a la Diputació de Girona.

Els nens i nenes de l’escola
Les Moreres de Llanars van
celebrar, el 23 de desembre
passat, les festes de Nadal.
Així doncs, van fer cagar el
tió, que els va portar moltes
coses per a l’escola: llibres,
un cos humà, joguines
per al sorral, cotxets....
Més tard, els alumnes
van representar un petit
espectacle de Nadal per als
pares. Vam cantar nadales,
vam recitar poemes, vam
explicar el conte del caganer
i, tots junts; vam menjar coca
i xocolata desfeta.
Ens ho vam passat molt
bé i com que fèiem horari
intensii, per a a tots els nenes
i nenes aquella tarda ja van
començar les festes de Nadal.

Alumnes de Les Moreres

(A la foto de dalt)
Els alumnes, davant de l’escola

06. AGRICULTURA

Llanars aprova
una nova ordenança
per regular l’ús
dels comunals
L’objectiu és regular adequadament
els actuals aprofitaments de pastures

Aquesta nova ordenança
estableix dos tipus d’aprofitament dels comunals:
els d’alta muntanya i els
de baixa muntanya. Els
d’alta muntanya corresponen a les pastures estivals
i l’aprofitament es pot fer
només a l’estiu. Els de baixa
muntanya es poden pasturar
durant tot l’any. Precisament
aquests darrers comunals
eren els que havien quedat
fora de la regulació de l’antiga ordenança, i se’n feia ús
diferent al regulat per part
dels ramaders.

L’Ajuntament de Llanars ha
aprovat una actualització de
l’antiga ordenança reguladora de l’aprofitament dels
comunals per a pastures.
La normativa havia quedat
antiga i ara s’ha millorat,
per adaptar-se als temps

actuals i a les necessitats dels
usuaris. L’objectiu, segons
ha explicat l’alcalde, Esteve
Costa, és “evitar conflictes
entre els ramaders i intentar
que hi hagi un repartiment just i equitatiu de les
pastures”.

Altres usos
Cal de tenir en compte, tal
i com assenyala la normativa, que els comunals estan
subjectes també a altres usos
(caça, senderisme, ciclisme
de muntanya, cerca de
bolets, excursions a cavall...)
o a la mateixa explotació
forestal de l’Ajuntament.
Els ramaders també han de
tenir clar aquests usos i els
han de fer compatibles amb
la seva activitat. L’ordenança
especifica que els ramaders
només tenen dret a l’aprofitament de les pastures i
que l’accés als comunals és
lliure per tots els habitants
de Llanars.

Redacció
del Pla
de Gestió
Forestal
del forest
de Feitús
Aquest document regularà
els aprofitaments dels
comunals i la seva gestió
L’Ajuntament ha encarregat la redacció del Pla de Gestió
del forest de Feitús, amb l’objectiu de regular l’aprofitament dels comunals i la seva gestió. Aquest Pla l’elabora
el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.
L’alcalde de Llanars, Esteve Costa, ha explicat que sense
aquest document “es fa molt difícil gestionar adequadament els comunals i poder executar millores dins
el forest, ja que no hi ha empara legal”. Un cop s’hagi
acabat de redactar el Pla, que es preveu que sigui el mes
l’abril d’enguany, les accions que hi figurin s’aniran fent
de mica en mica.
Per finançar les despeses de redacció d’aquest Pla de Gestió es disposa d’un ajut de la Generalitat de Catalunya de
8.991,00 euros.

URBANISME .07

El nucli
d’Espinalba
tindrà
aigua potable
a l’estiu
Ara per ara, les obres estan aturades perquè
la Generalitat no fa efectius els pagaments

El nucli d’Espinalba de
Llanars tindrà aigua potable aquest estiu. Les obres,
que es van iniciar l’any
2014, permetran que els
habitatges d’aquesta zona
gaudeixin de la pressió i la
qualitat adequats, ja que
s’ha creat un nou dipòsit
i la xarxa de canalització
corresponent.
Actualment, les obres es
troben aturades per falta de
liquiditat de l’Ajuntament a
causa que la Generalitat de
Catalunya no ha complert
amb els seus compromisos
de pagament dels ajuts.
El cost dels treballs és de
177.900 euros, 150.000
dels quals els ha d’aportar
la Generalitat de Catalunya

des del 2012 a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis.
Però durant aquests dos
anys, la Generalitat encara
no ha fet efectiva la seva
aportació.
La meitat de les obres
Així doncs, ha estat l’Ajuntament de Llanars qui ha
decidit tirar endavant les
obres i fer front, pel seu
compte, al pagament de la
primera part. De moment,
s’han certificat i facturat un 50% dels treballs
(85.911,47 euros).
L’Ajuntament ha fet arribar
al Departament de Governació de la Generalitat un
total de 7 certificacions (pel
total de l’import esmentat)
als efectes de cobrament

de la part proporcional de
subvenció. No obstant això,
encara no s’ha fet efectiu
cap pagament. Per això,
a fi d’anar gestionant la
liquiditat de l’Ajuntament,
les obres estan aturades.
Tot i això, per tal de no
sobrepassar en desmesura
els terminis, es preveu
reiniciar-les el proper mes
de març. L’alcalde Esteve Costa confia en què
aquests diners arribin aviat
i a l’estiu d’aquest any, el
nucli d’Espinalba ja estigui
connectat a la xarxa d’aigua
potable.
Aquestes obres són molt
importants per garantir el
subministrament d’aigua a
tot el municipi.

MILLORES AL
CARRER QUINTÀ
L’Ajuntament de Llanars té previst, en el propers mesos,
reasfaltar el carrer Quintà, que es troba en molt mal
estat. Des del consistori, s’han reunit els romanents
d’altres obres per tal de poder finançar aquests treballs.
L’actuació es durà a terme tan bon punt les temperatures
ho permetin.

Aigua de
la Bonafont
Llanars comptarà, per posar en marxa el subministrament, de l’aigua sobrant de la captació de la Bonafont,
la qual té en concessió el municipi de Camprodon.
Així, els ajuntaments dels dos municipis han signat un
conveni de col·laboració per poder efectuar la derivació
d’aigua en cas de necessitat i que permet compartir
l’aigua sobrant.

Els veïns de Feitús
volen solucionar
els problemes de
manca d’aigua
Els veïns del nucli de Feitús han demanat a l’Ajuntament de Llanars que els ajudi a solucionar un problema
de manca d’aigua de la seva captació, una mina que ha
anat en retrocés i que en l’actualitat dóna molt poca aigua al veïnat de Dalt. Aquesta situació s’agreuja durant
l’estiu i fa que tinguin molts problemes per disposar
d’aigua. L’Ajuntament està estudiant totes les possibles
accions per millorar aquesta situació.

08. MEDI AMBIENT

Una bona gestió
de biomassa
L’Ajuntament ha aconseguit tancar el cercle: recollir
l’estella dels seus boscos (i per tant, mantenir-los nets),
emmagatzemar-la, utilitzar-la per a la caldera de biomassa,
tenir energia renovable a baix cost i, finalment, que aquesta
energia serveixi per a tots els equipaments públics del poble.

Construcció
d’un nou
magatzem
d’estella

L’església també
vol connectar la
calefacció a la xarxa
de calor per biomassa

L’objectiu és augmentar
el rendiment de
la caldera de biomassa

L’Ajuntament ha demanat una subvenció
a la Diputació

L’Ajuntament de Llanars ha adjudicat les obres de
construcció d’un nou magatzem forestal d’estella,
amb l’objectiu d’emmagatzemar-la correctament i en
condicions idònies i mantenir totes les seves propietats. Els treballs començaran aquest hivern. L’estella
és el carburant que necessita la caldera per desprendre
energia. El nou magatzem se situarà al pla del davant
del Camp de Tir.
Aquest cobert serà totalment de fusta i protegirà la
biomassa de la humitat. S’ha decidit que se situï davant
del Camp de Tir perquè allà seran molt poques –o
pràcticament cap– les molèsties que pugui ocasionar.
Així doncs, en no haver-hi habitatges a prop, no
molestarà el soroll de la trituradora, i l’espai està molt
ben connectat per a l’entrada i sortida de camions.
La creació d’aquest magatzem serà molt positiva perquè augmentarà el rendiment de la caldera i disminuirà
l’emissió de fums.
El cost total de les obres és de 51.398 euros i l’Ajuntament compta amb subvencions de la Diputació de
Girona per import de 35.176 euros.

La Junta Parroquial ha demanat a l’Ajuntament de Llanars si es podria connectar el
sistema de calefacció de l’església a la xarxa de calor per biomassa del poble. Per poder-ho
realitzar es va redactar un projecte de Prolongació de la xarxa de calor, previst per connectar la Sala de Ball i l’Església. El consistori ha obtingut una subvenció de 10.590,08 euros
de la Diputació de Girona per al seu finançament.
Les obres que afecten l’església consisteixen en travessar el carrer i fer l’escomesa per arribar a la xarxa. L’Ajuntament posaria un comptador per cobrar l’energia gastada a preu de
cost, per tal que Llanars no hi perdi diners.
La qüestió és que la Junta Parroquial té previst canviar el sistema de calefacció de l’església
per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica. Si tiren endavant el projecte, l’església també
s’escalfarà amb biomassa i ja seran 5 els edificis del poble que funcionaran amb aquest
tipus d’energia.
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de l’energia

LA XARXA
DE CALOR
DE LLANARS

Recollir biomassa,
recuperar pastures

La xarxa de calor de Llanars s’ha anat ampliant i cada
cop són més els equipaments que se’n beneficien:
· L’Ajuntament
· L’escola
· La Cooperativa
· La Sala de ball
· L’església (en el futur)

S’aconsegueix signar un contracte
amb una empresa per generar biomassa
i netejar 60 ha de bosc comunal
L’Ajuntament de Llanars, dins el projecte de gestió de la xarxa de calor, ha signat un
contracte amb una empresa perquè reculli la biomassa dels boscos i la porti al magatzem per, posteriorment, fer-la servir per a la caldera, a canvi de generar més biomassa
dels boscos comunals i comercialitzar-la pel seu compte..
L’empresa Alameda Torrent S.L.U. realitzarà, durant un any, els treballs de neteja i
recuperació de pastures a les forests de Llanars. Aquesta empresa assegurarà el consum
propi del municipi i després comercialitzarà la biomassa que sobri de tot el procés.
En total, es netejaran unes 60 hectàrees de comunals. L’acció servirà per crear biomassa, netejar el bosc i regenerar pastures.

Modificació del Planejament
L’Ajuntament ha modificat el Planejament de Llanars amb l’objectiu de protegir les captacions d’aigua i, al mateix temps, permetre la construcció d’equipaments per a energies
renovables.
Així doncs, el canvi en el Planejament permet protegir, en un radi circular, la font de la
Badia, la Captació d’Escalaborns, el pou dels Vivers, la Bona Font i els dipòsits d’Espinalba i del Morer i, d’altra banda, també preveu un canvi en la qualificació del terreny
per tal de poder materialitzar la construcció del magatzem d’estella.

10. URBANISME / COMUNICACIÓ / CULTURA

Els ciutadans ja poden
fer tràmits municipals
sense moure’s de casa
Es posa en marxa el servei de tràmits
en línia al web www.llanars.cat

L’Ajuntament de Llanars
ha posat en funcionament,
a través del seu web
www.llanars.cat, el servei
de tràmits en línia, per
tal que es puguin realitzar a través d’Internet.
Així doncs, la majoria de

tràmits podran realitzar-se
per aquest mitjà sense necessitat de desplaçar-se fins
a les oficines de l’Ajuntament.
El sistema és molt senzill
i el ciutadà que hi vulgui

accedir només s’haurà
d’identificar. Un cop fet,
ja podrà fer el tràmit que
necessiti, des de demanar
un volant d’empadronament, fins a efectuar una
denúncia per excés de
soroll.

Llanars tindrà
un nou sector
urbanitzable
Aprovat inicialment el
projecte de La unitat
d’actuació Canal 1
L’Ajuntament de Llanars ha aprovat inicialment el
projecte d’urbanització de La unitat d’actuació Canal
1, fet que significa que la població tindrà un nou carrer
i un nou espai on s’hi podran construir 9 habitatges
unifamiliars. El projecte es troba a exposició pública.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ja va
donar el vist-i-plau a la reparcel·lació del sector. Els
promotors hauran de cedir una parcel·la urbanitzada
a l’Ajuntament i, per tant, s’augmentarà el patrimoni
municipal.
Les obres s’han pressupostat en 134.000 euros que aniran a càrrec íntegrament dels propietaris dels terrenys, i
que significaran la urbanització de la zona que es troba
entre el casc antic i el canal del riu Ter. En concret, es
realitzarà la canalització dels serveis, pavimentació i
construcció de voreres. Posteriorment, el terreny estarà
llest per edificar.

L’Ajuntament estudia
la possibilitat de desplegar
la fibra òptica
Es vol promoure en veure que els
operadors no tenen interès a fer-ho
L’Ajuntament de Llanars està estudiant la possibilitat de promoure el desplegament de
la fibra òptica al poble. Així doncs, s’està valorant què costaria la iniciativa per tal que
els ciutadans tinguin una connexió de banda ample a Internet, fiable i potent.
Aquesta decisió s’ha pres després de veure que les operadores no tenen cap interès a
fer-ho. Per tant, la idea de l’Ajuntament és promoure ell mateix el desplegament i, un
cop la xarxa estigui instal·lada, llogar-la a l’operador que faci la millor oferta. L’objectiu és millorar el servei i que els llanarencs puguin tenir una bona connexió a Internet
a casa seva. Aquest fet permetrà guanyar competitivitat a les empreses locals i que els
habitants de Llanars o aquells que disposin d’una segona residència puguin treballar,
donat el cas, des de casa seva.
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Joan Dausà emplena la Sala
de Ball en el primer concert
de Festival de Música
de la Vall de Camprodon
Unes 200 persones van assistir a la seva actuació
El Festival de Música de la
Vall de Camprodon fa el
ple a tots els concerts. Les
quatre actuacions programades durant l’agost a
Llanars, Setcases, Vilallonga de Ter i Molló van
exhaurir totes les entrades
i es va registrar una ocupació del 100%.

davant unes 200 persones, un concert intimista,
acompanyat només per
un piano de cua. Durant
més d’una hora, Dausà va
interpretar cançons dels
seus tres discs Jo mai mai,
On seràs demà? i la banda
sonora de la pel·lícula
Barcelona Nit d’Estiu.

A Llanars, el músic i actor
Joan Dausà va oferir,

Després de l’actuació de
Joan Dausà a Llanars, va

seguir la de Toni Xuclà i
Gemma Humet a Setcases, El Petit de Cal Eril
a Vilallonga de Ter i va
tancar el festival SanJosex
a Molló.
Els representants dels
municipis participants i
el director artístic del festival, Francesc Viladiu, van
destacar l’èxit d’assistència
i la qualitat de les propostes.

El Festival de Música
de la Vall de Camprodon és promogut per la
Mancomunitat de la Vall
de Camprodon amb el
suport dels ajuntaments de
Setcases, Molló, Llanars i
Vilallonga de Ter.
També compta amb el suport del Consell Comarcal
del Ripollès, la Diputació
de Girona i la Generalitat
de Catalunya.

Ja es troba a la venda
el CD de La Selvatana
amb la sardana de Llanars
Ja es troba a la venda el CD de sardanes de la cobla La Selvatana, un treball en el qual s’hi troba
la sardana dedicada al nostre poble, Llanars festiu. Aquest tema ha estat compost per Josep
Farràs i Casòliva i la lletra ha estat creada per la llanarenca Lola Begudà.
El CD es titula genèricament Selvatana Cobla i Veu i es pot adquirir a les oficines de
l’Ajuntament a un preu de 10 euros. De fet, el consistori ha finançat part d’aquesta edició.

Concert de
la Coral de
Camprodon

Per Sant Esteve,
l’Orquestra
Selvatana

La Coral de Camprodon va oferir, el 27 de desembre
passat, un concert de Nadal a benefici de Càritas de la
Vall de Camprodon. El preu de l’entrada era de 2 euros
i la recaptació es va lliurar íntegrament a aquesta entitat.
El concert es va dur a terme a l’Església de Sant Esteve
de Llanars.

Un any més, l’Orquestra Selvatana va protagonitzar
el ball i concert el dia de Sant Esteve a Llanars. Més
de 200 persones van omplir la sala de ball (les obres
de la qual es van aturar per poder celebrar els actes de
Nadal) i no es van voler perdre aquest concert que ja
és tota una tradició per aquestes dates.

12. FESTES / CULTURA / SOCIETAT

Gran èxit
de la Festa Major
La Festa Major de
Llanars, que es va
celebrar del 26 al 30 de
setembre, va comptar
amb nombroses activitats
per a tots els públics i
la pluja, que va caure
intermitentment, no va
aconseguir deslluir els
actes. Un any més, els

Dansaires de l’Om van
ser el centre de totes les
mirades i van fer uns
balls tradicionals que
van agradar molt a tot
el públic. Enguany es va
convidar a l’esbart del
casal de la gent gran de
Ripoll perquè també hi
participés.

Cal destacar el Concurs
d’Engalanament de
Carrers, que va tenir molt
bona acollida, l’espectacle
de d’animació infantil, els
balls de nit i la despertada
amb coca i fuet. Enguany
també es va donar el
premi de Llanarenc de
l’Any, que va recaure
en la figura de Josep
Pedrosa, un dels cuiners
de la tradicional arrossada
popular que es fa cada
any. Una de les novetats
d’aquesta edició va ser un
dels actes de tancament
de la festa: el ball de
màscares.

LLANARS
DÓNA SANG
La campanya de donació de sang, impulsada pel
Banc de Sang i de Teixits, que es va celebrar l’estiu
passat a Llanars, va ser tot un èxit. En total, 44
persones van donar sang i van contribuir, doncs, al
bon funcionament del sistema sanitari del nostre
país. D’entre els donants de Llanars, 7 ho feien per
primera vegada. Aquesta donació va contribuir a
recollir la sang necessària perquè tots els hospitals
i clíniques de Catalunya puguin dur a terme
intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics,
transplantaments d’òrgans i altres malalties.

Un record
per al periodista
Raimon Subirà
Raimon Subirà, director del setmanari El Ripollès,
va morir a principis de gener als 52 anys d’edat. El
periodista de Ripoll, molt conegut arreu de la comarca
i també fora per la participació en diversos programes
de La Xarxa, havia estat vinculat durant bona part de
la seva carrera als mitjans del grup Comunicacions
del Ripollès així com a Ona Catalana, entre altres.
La notícia va generar un forta commoció, tant en
l’àmbit periodístic, polític com social i esportiu.
Subirà era una persona molt apreciada, i reconeguda
a la comarca. Venia sovint a Llanars a cobrir noticies,
actes o esdeveniments. El trobarem a faltar com
a gran persona que era i també per la seva gran
professionalitat.
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La quina per
la Marató de
TV3 recull més
de 1.700 euros
Llanars, un cop més, va participar desinteressadament
en la quina solidària que es va celebrar a favor de La
Marató de TV3, que enguany estava dedicada a les
malalties del cor. La quina estava organitzada per la
Comissió de Festes de Llanars, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, i hi van participar un gran nombre
d’establiments del poble que van aportar nombrosos
regals. Finalment es van recollir 1.757 euros, uns 160
euros més que l’any passat. Des d’aquest butlletí volem
donar les gràcies a tots als participants i establiments,
així com als responsables de l’Hotel El Grèvol, que van
cedir les instal·lacions per celebrar aquest acte, ja que la
Sala de Ball estava en obres.

Sant Pau DE SEGURIES
deixa la Mancomunitat
L’Ajuntament de Sant Pau de Seguries ha anunciat que deixa la Mancomunitat de la
Vall de Camprodon. Així doncs, ara la Mancomunitat només està integrada per cinc
municipis: Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló. Cada municipi haurà
de pagar una mica més a aquest organisme per suplir la pèrdua de Sant Pau de Seguries
i poder continuar fent la feina que està fent. Des del consistori es considera que s’hauria
de potenciar més la Mancomunitat atès que el futur passa per mancomunar serveis entre
ajuntaments.

Un total de
278 llanarencs
participen en el 9N
La gran participació
va marcar la consulta
del 9N al Ripollès i,
en concret, a Llanars,
on la jornada es va
desenvolupar amb total
tranquil·litat. Un total de
278 llanarencs van anar
a votar a les escoles on hi
havia dipositada l’urna.
D’aquesta xifra, 248
persones van votar sí-si, 4
no, 9 sí-no, 5 sí-en blanc,
2 en blanc, i 10 van ser
vots nuls.

Un nou peó
a la brigada
La brigada municipal de Llanars compta durant sis
mesos (fins al maig) amb un peó subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta
persona, que és de Sant Pau de Seguries, ha estat
contractada pel Consell Comarcal del Ripollès dins
un Pla d’Ocupació.

Canvi de Titularitat
de la farmàcia
de Llanars
Des del mes d’octubre de 2014 la farmacèutica Sra. Lídia Vidal i Prujà és la nova titular
de l’oficina de farmàcia situada al Carrer Catalunya, 25.
El telèfon de contacte es manté en el 972 130 417.

14. PATRIMONI

L’Antimoni entra
en el catàleg de
masies del municipi
La Comissió d’Urbanisme aprova definitivament que s’inclogui aquesta
edificació dins el catàleg de masies i edificacions rurals, de manera que el
vell edifici es podrà rehabilitar i donar-hi un nou ús

L’Antimoni,
de mina a
discoteca
La Comissió d’Urbanisme
de Girona ha aprovat definitivament la modificació
del catàleg de masies i cases
rurals, que a partir d’ara
inclourà la construcció de
l’Antimoni i les runes de les
masies de Feitús anomenades Can Patllari i Can
Ventolà.
Aquesta mesura dóna legalitat a les tres construccions,
sobre les quals, fins ara,
en estar situades en sòl no
urbanitzable, no s’hi podia
actuar. Aquesta modificació permetrà que, a partir
d’ara, es puguin reconstruir
i rehabilitar.

La Comissió d’Urbanisme
de Girona havia establert
unes 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.
Modificar les condicions
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 o
rehabilitar.

Finalment, la Comissió
d’Urbanisme s’ha avingut a
flexibilitzar les condicions
d’admissió i ha permès l’entrada d’aquestes tres masies
en el catàleg.
En la sessió de l’11 de
novembre de 2014, la
Comissió d’Urbanisme va
aprovar definitivament la
modificació del catàleg,
tot i que estableix que en
el cas de l’Antimoni, no es
permetrà l’ús d’habitatge.
Per tant, ara, si els seus propietaris ho desitgen, poden
rehabilitar aquesta edificació singular de la història
de Llanars.

L’edificació de Llanars
anomenada “Antimoni” té
una historia singular. Els
anys 40 s’hi va construir
un forn i s’hi portava,
tractava i depurava l’antimoni que s’extreia de les
mines situades al veïnat
d’Abella, de Vilallonga
de Ter.
D’aquesta activitat li va
venir el sobrenom. L’activitat es va acabar el juliol
de 1943, quan les mines es
van esgotar.
Posteriorment, l’Antimoni

va servir per acollir els
cavalls de remunta de
l’exèrcit.
No obstant Això, l’ús que
la gent de la comarca més
recorda és el que se li va
donar a finals dels anys 80
i 90, quan es va convertir
en una discoteca. Aquesta
activitat es va allargar fins
al 2008, quan va tancar
definitivament. Des de llavors, l’edificació ha caigut
en desús.
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En Josep Pedrosa ja fa 35 anys que cuina l’arròs de la Festa Major de Llanars. Un arròs molt bo per a unes 500 persones en un dels actes més
multitudinaris de la festa. A en Josep li apassiona cuinar (és el cuiner i propietari del restaurant La Muralla de Camprodon), i li apassiona
Llanars (va néixer a l’edifici on ara hi ha l’Ajuntament). Per tant, l’arròs de Festa Major és tot un èxit. Enguany ha rebut el premi al Llanarenc
de l’Any i ell n’està molt orgullós.

“Fer l’arrossada m’agrada molt
i ho seguiré fent fins que em
diguin prou”
Entrevista a Josep Pedrosa, cuiner i propietari del Restaurant La Muralla

Què ha significat per a
vostè rebre el premi de
Llanarenc de l’Any?
Fa molts anys que faig
l’arrossada per Festa Major,
amb moltes ganes i molt de
gust. És un agraïment per
aquests 35 anys fent l’arròs.
Estic molt content perquè
és un reconeixement del
poble.
Fa 35 anys? Quants
anys tenia quan va fer el
primer?
Tenia 22 anys i estava
treballant en un restaurant
de Tossa. Una setmana
abans de la festa, em
van trucar i em van
demanar de cuinar l’arròs,
juntament amb en Joan
de l’Escon. El meu cap de
Tossa i jo ens vam asseure
i vam preparar la recepta
per a 300 persones. Des
de llavors, l’he fet sempre,
cada any; no he fallat mai.
Quin és el secret per fer
un arròs per a tanta gent
i que quedi bo?
Jo sempre li he posat una
picada de fetge de conill
i all i julivert, com feia la
meva mare.... El que porta
feina és organitzar-lo, ja

que són més de 300 quilos
de menjar entre peix, carn,
arròs, etc.
I amb foc de llenya!
Això és una dificultat
afegida, ja que és molt
difícil regular el foc. Però
sempre ho hem fet així....
És com una tradició!
Quan va començar a
treballar de cuiner?
Tenia 14 anys i encara
anava a l’escola. A un amic
meu li van proposar d’anar
a treballar a un hotel de
Camprodon i va dir que
no. Jo ho vaig sentir i hi
vaig anar jo. Era l’Hotel
Claret, que ara ja no
existeix, i que estava on ara
hi ha el Bar 2000. Després
vaig estar treballant 15
anys a Tossa, on vaig
aprendre la cuina de costa.
I després La Muralla.
Sí, vaig muntar el
restaurant a Camprodon fa
27 anys.
Quin tipus de cuina hi
fa?
La cuina que vaig aprendre
a fer a la costa. Entre
setmana faig un menú de

treballador i els caps de
setmana menú turístic.
És un restaurant dels de
sempre, de cuina casolana,
però especialitzat en peix.
Molta gent de la comarca
ve a menjar peix, però,
del Ripollès, també tinc
l’embotit, la carn, un
bon filet... Els plats de
la comarca de sempre:
canelons, vedella... Som un
restaurant de tota la vida.
Al món de la restauració,
la crisi ha estat molt
dura, però vostè ha
aguantat
Sí, aquests anys han estat
molt complicats, però
aquesta feina m’agrada
molt i no em vull fer cap
altra. Estàs molt lligat,
però també t’hi acostumes.
I de la cuina moderna,
què en pensa?
Penso que és molt
interessant. Al principi,
quan van sortir aquestes
noves tendències, també
vaig començar a fer plats
innovadors... Però al final,
acaben essent com els de
sempre i te’n canses. A
vegades, un bistec i una
bona amanida se’t posen

de primera... Poden
conviure perfectament les
dues cuines.
Continuarà fent l’arròs
per Festa Major?
Si la salut no em falla,
seguiré fins que em
diguin prou. Ara, a
més, tinc dos nois
que m’ajuden. Si
un dia ho volen fer
ells tots sols, doncs
endavant. Però fer
l’arrossada és una
cosa que m’agrada
molt i ho continuaré
fent si cal.
I a més, ho fa
molt bé!
Home, un
arròs el pot fer
qualsevol que
sàpiga una mica de
cuina. El més complicat
és organitzar-ho tot i que a
les dues en punt estigui fet.
El que més m’agrada és que
quan el cuines, ve molta
gent a xerrar i a donarte consells: posa-hi una
mica de sal, o jo hi posaria
això... Això m’agrada molt.
Els escolto a tots i tinc
en compte tots els seus
comentaris.

16. FIRES

EL semental Mascarat
de la Moixa de Llanars
és el millor
del Ripollès
Llanars va acollir per segon any consecutiu
el Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català

El camp del Toro de Llanars va acollir, el novembre passat i per segon any
consecutiu, el Concurs
Comarcal de Cavall Pirinenc Català, que arribava
a la seva quarta edició,
amb un gran èxit de
públic i de participants. El
premi al millor semental

del Ripollès va ser per en
Mascarat de l’explotació
ramadera del mas la Moixa
de Llanars.
En total, al concurs hi van
participar 15 explotacions
de la Vall de Camprodon,
la Vall de Ribes i Sant
Joan de les Abadesses, amb

un total de 31 cavalls i
eugues, més 10 pollins. El
jurat no va tenir les coses
gens fàcils alhora de decidir els guanyadors de cada
categoria.
El jurat del concurs, a més
del semental Mascarat,
va premiar una sobranya

del Carol de Molló; un
sobrany de la Ramaderia
Tubau de Pardines; una
terçona del Mas el Serradell de Vilallonga; un terçó de l’explotació de Can
Xacó de Freixenet i una
parella de la Coromina de
Molló. Tots els guanyadors
participaran en el concurs

nacional de cavall pirinenc
català. El concurs estava
organitzat per l’Associació
de Criadors d’Eugues de
Muntanya del Ripollès i va
comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Llanars i
de la Diputació de Girona,
que va patrocinar els premis de cada categoria.

