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Benvolguts llanarencs i llanarenques, 

Una vegada més tinc el plaer de dirigir-
me a vosaltres en aquesta nova etapa a 
l’ajuntament. En primer lloc voldria agrair 
la confiança rebuda per part dels ciutadans 
de Llanars en nom del grup de persones que 
jo represento, els Independents per Llanars. 
En segon lloc voldria donar un reconeixe-
ment a la feina de la Comissió de festes pel 
seu esforç i dedicació. Com ja segurament 
heu pogut observar, aquest estiu han or-
ganitzat moltes activitats, i amb el mateix 
pressupost assignat a esdeveniments cultu-
rals i festius que els anys anteriors. Això es 
deu a que han buscat solucions imaginati-
ves per organitzar aquests esdeveniments i 
hi han posat molta dedicació. Aquests joves 
crec que són un exemple per tots nosaltres, 
el nostre poble necessita aquests tipus de 
col·laboracions, tothom ha d’aportar el seu 
gra de sorra perquè el nostre poble pugui 
tirar endavant. 

Segurament haureu llegit en diverses publi-
cacions que molts ajuntaments tenen greus 
problemes financers, amb uns costos supe-
riors als ingressos. M’agradaria fer notar que 
Llanars es troba en bona situació, ara bé els 
ingressos tendeixen a anar baixant, sobretot 
pel que fa a les aportacions de l’Estat, de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació 
de Girona. Fins el 2010 aquestes aporta-
cions s’han anat més o menys mantenint, 
el 2011 ja han reduït una mica i la previsió 
és que pel 2012 redueixin substancialment. 
Pràcticament tots els ajuntaments fèiem 
servir aquestes aportacions per cobrir des-
pesa ordinària, doncs ho consideràvem un 
ingrés fix. En el futur crec que ho haurem 
de considerar com un ingrés variable i lla-
vors apareix la problemàtica. Els ingressos 
ordinaris no cobreixen la despesa ordinària. 
Què fem? Els ajuntaments que tinguin una 
infraestructura més gran de la normal hau-
ran de retallar despesa, però els que tenim 
l’estructura ben dimensionada, que haurem 
de fer? Bé, només hi veig una solució, els 
impostos que recaptem han de cobrir la 
despesa ordinària i no quedarà altre remei 
que apujar-los si es confirmen les retallades 
en les aportacions del govern de l’Estat per 
l’any 2012. En cas de no ser així portarem 
a l’ajuntament en una situació insostenible. 
Potser ens ho haurem de mirar al revés, els 
ciutadans de Llanars no hem pagat el que 

ens tocava pagar i hem pogut anar tirant 
d’ingressos extraordinaris, així doncs ens 
hem estalviat uns quants diners durant tots 
aquests anys. A partir d’ara si no es mante-
nen les aportacions de les administracions 
públiques haurem de ser pràcticament au-
tosuficients. Sóc conscient que en aquesta 
època de tantes dificultats econòmiques per 
a tothom qualsevol mesura que no sigui es-
talviar despesa es fa molt difícil. Voldria dir-
vos que l’Ajuntament des de l’any 2008 està 
fent polítiques de control de la despesa i està 
estalviant amb allò que pot. Les inversions 
s’han realitzat sempre quan s’ha disposat de 
finançament extern i el municipi només ha 
hagut de posar-hi al voltant del 10%, s’han 
demanat subvencions que han cobert part 
de la despesa ordinària, hem gastat el mí-
nim imprescindible, etc. Aquestes mesures 
ens han permès aguantar la situació fins a la 
data d’avui, però el futur és incert, no tinc 
la bola de vidre i per tant no sé que passarà 
en els propers anys. De ben segur que l’any 
2012 serà molt difícil per a nosaltres però 
hem de ser optimistes, segur que ens en sor-
tirem. 

Esteve Costa i Sala. Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Llanars
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Esteve Costa Sala 
torna a ser elegit 
alcalde de Llanars

L’Ajuntament tindrà tres 
grans àrees de gestió

Les eleccions del 22 de maig passat a 
Llanars van transcórrer amb total nor-
malitat. Independents per Llanars va ser 
la formació més votada i Esteve Costa 
ha tornat a ser elegit alcalde.

Després de les eleccions, l’equip muni-
cipals va posar fil a l’agulla per tornar a 
posar en marxa l’Ajuntament. Així, en 
sessió plenària d’11 de juny, es va consti-
tuir de nou la corporació. Esteve Costa 
Sala torna a repetir com a alcalde i els 

regidors són Rosa Gardell Palol, Jordi 
Llongarriu Canal, Joan Fontdecaba 
Torrent, Llorenç Rigat Morera, Esteve 
Surribas Xarlas i Esteve Gardella Burcet.

Posteriorment, el 21 de juny, l’alcalde 
va nomenar Rosa Gardell i Palol tinent 
d’alcalde, i va resoldre l’atribució de tres 
grans àrees de gestió. 

L’Ajuntament, doncs, ha quedat distri-
buït de la forma següent:

Representants municipals 
a diferents entitats i 
organismes

En el ple del 8 de juliol, també es van nomenar els re-
presentants de l’Ajuntament a diferents entitats i orga-
nismes:
-  Protecció civil i ADF Vall de Camprodon: Joan Fontdecaba i  
 Torrent
-  Mancomunitat de la Vall de Camprodon: Jordi Llongarriu i  
 Canal
-  Comissió de la Carta del Paisatge: Jordi Llongarriu i Canal
-  Comissió del Festival de Música de la Vall de Camprodon:  
 Rosa Gardell i Palol
-  Societat Joventut Llanarenca: Sra. Rosa Gardell i Palol
-  Consorci Ripollès Desenvolupament: Sr. Esteve Costa i Sala  
 o regidor/a que ell delegui
-  ACM: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui
-  CILMA: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui
-  Consorci Alba Ter: Sr. Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell  
 delegui
-  LOCALRET: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui
-  CPEIN: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui
-  CONGIAC: Esteve Costa i Sala o regidor/a que ell delegui

Horari d’atenció al públic a 
l’Ajuntament

El ple de l’Ajuntament ha establert l’horari d’atenció 
al públic de l’Ajuntament i del registre d’entrada de 
documents (format paper).

Horari d’atenció al públic:
Ajuntament: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Registra d’entrada de documents: de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Arquitecte municipal: divendres de 16 a 18 hores.

A més, en sessió plenària de 8 de juliol, es va acordar 
establir que les sessions ordinàries del Ple es duguin 
a terme el tercer divendres de cada tres mesos, a dos 
quarts de vuit del vespre. Si aquest dia escau en festiu, 
l’alcalde ha de convocar una sessió ordinària, 
mantenint la mateixa hora.

- Control econòmic – 
 ingressos - despeses
- Tramitació subvencions
- Gestió dels comunals
- Gestió ajuts agricultura  
 (arranjament camins, 
 abeuradors, passos cana- 
 dencs...)

- Organització 
 d’esdeveniments
- Gestió de les aigües residuals
- Gestió dels residus
- Gestió del forest públic
- ADFs
- Agenda 21

- Disciplina urbanística
- Serveis turístics
- Mancomunitat Vall de  
 Camprodon

- Habitatge social 
- Indústria, tallers, comerços,  
 activitats industrials.
- Llicències d’activitats

- Serveis municipals (llum,  
 carrers, espais públics, 
 jardineria...)
- Gestió aigües potables
- Serveis socials
- Festes
- Escoles 
- Gestió dels locals socials
- Gestió del consultori

- Organització esdeveniments  
 culturals
- Gestió de l’arxiu documental
- Noves tecnologies
- Gestió de la junta del Ball
- Associacions locals
- Gestió dels equipaments  
 esportius
- Organització d’esdeveni- 
 ments esportius i d’oci

Jordi 
Llongarriu i Canal

 Joan 
Fontdecava

Rosa 
Gardell i Palol

TASQUES REGIDORÀREES
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04. HISENDA

Liquidació del 
pressupost

EXERCICI 
ACTUAL  ORGANISME  CONCEPTE  COST ACTUACIÓ  SUBVENCIÓ 
2011 GENERALITAT-PUOSC Millora de l’accés al nucli de Llanars pel carrer Morer 104.299,80 93.869,00
2011 GENERALITAT Càrrecs electes 17.505,72 17.505,72
2011 GENERALITAT Ordenació ambiental de la il·luminació exterior 10.059,50  Pendent de resolució
2011 DIPUTACIÓ Campanya del Pla a l’Acció – Instal·lació caldera de biomassa 66.284,82  10.000,00
2011 DIPUTACIÓ Matèria forestal – Recuperació de pastures 5.646,30 DENEGADA
2011 DIPUTACIÓ Matèria forestal – Neteja de marges i recerca de límits 4.559,52 1.444,68
2011 GENERALITAT Despeses Jutjat de Pau 2011 950,00 950,00
2011 DIPUTACIÓ Fons de cooperació cultural 40.000,00 3.019,00
2011 DIPUTACIÓ Fons de subvencions per a obres de competència municipal  19.812,00
2011 DIPUTACIÓ Noves tecnologies 4.449,60 2.451,00
2011 DIPUTACIÓ Construcció de la sitja d’alimentació de la caldera de biomassa 42.214,05 18.000,00
2011 CONSELL COMARCAL Analítiques d’aigua 2010 246,50 246,50
2011 DIPUTACIÓ Projecte de tècnic compartit de joventut 2010/2011 19.514,51 1.000,00

EXERCICI 
ANTERIOR   NOTA: subvencions que a finals d’any estaven pendents de resolució   
2010 GENERALITAT Millora de la gestió forestal sostenible 7.475,21 6.334,65
2010 GENERALITAT Plans d'emergència municipal / 
  Revisió dels manuals BÀSIC i INFOCAT 1.480,90 1.255,00
2010 GENERALITAT Implantació d'una instal·lació de Biomassa /
  PROJECTE TOTAL 170.945,29 85.472,65

Aquestes són les dades de la 
liquidació de l’any 2010 a 
l’Ajuntament de Llanars



URBANISME .05

Llanars tindrà tots 
els carrers del nucli 
urbà urbanitzats

S’han adjudicat les obres del darrer que quedava 
per asfaltar, el carrer Morer

L’Ajuntament de Llanars 
ha adjudicat les obres 
d’urbanització del carrer 
Morer a l’empresa Josep 
Vilanova SA, per poc 
més de 100.000 euros. 
Aquesta era l’única via 
que quedava per asfal-
tar al nucli urbà. Amb 
aquesta actuació es 
completen els treballs de 

millora de vies urbanes a 
Llanars.

El ple de l’Ajuntament 
va adjudicar les obres 
l’abril passat i al con-
curs s’hi van presentar 
tres ofertes. El projecte 
compta amb un finança-
ment del 90% per part 
del Pla Únic d’Obres i 

Serveis (PUOSC) 2011. 
Les obres està previst 
que comencin a finals 
d’estiu. Aquesta és una 
de les obres més impor-
tants, juntament amb la 
caldera de biomassa, pre-
vistes per a aquest any.

El CONGIAC 
redacta el 
projecte 
d’abastament 
d’aigua a 
Espinalba

Es preveu que estigui acabat 
després de l’estiu i les obres 
comencin el 2012

El CONGIAC està elaborant el projecte d’abastament 
d’aigua potable al nucli d’Espinalba. Es preveu que 
estigui acabat a finals d’estiu i després tot quedarà 
a punt per a l’adjudicació i execució de les obres. 
La iniciativa té un cost previst de 166.000 euros, el 
90% dels quals (150.000) els aportarà la Generalitat a 
través del Pla Únic d’Obres i Serveis 2012.

La zona d’Espinalba és un nucli de cases 
disseminades i fins ara cada propietari s’espavilava 
per abastir-se d’aigua. Amb aquestes obres, tots els 
habitatges i masies quedaran totalment coberts amb 
aquest servei.

REPARADA L’ESLLAVISSADA A LA RIERA DE FEITÚS
L’Ajuntament de Llanars 
ha reparat l’esllavissada 
que es va produir fa 
uns mesos en el mur de 
contenció de la riera de 
Feitús a  l’alçada de la 

Closa de la Bellabriga. 
L’escullera s’ha hagut 
d’arranjar del tot i el 
cost dels treballs, uns 
15.000 euros, els ha 
assumit íntegrament 

l’Ajuntament de Llanars. 
Ara el mur de contenció 
ja es troba en bones 
condicions.

Les obres del carrer 
Conflent ja estan del tot 
acabades. Aquesta obra 
ha estat finançada en 
part pel Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local (FEOSL) i 
en part per l’Ajuntament 
i els veïns mitjançant 
contribucions especials.

El carrer 
Conflent 
ja està 
enllestit



06. MOBILITAT

L’Ajuntament de Llanars 
ha demanat a la Gene-
ralitat que es faci càrrec 
del dos semàfors que hi 
ha a la població, concre-
tament a la carretera de 
Camprodon a Setcases. 
Aquesta via és titularitat 
del Govern autonòmic. 
Per aquesta raó, l’Ajun-
tament considera que és 
aquesta administració 
qui s’hauria de fer càrrec 
de les despeses que supo-
sen el seu manteniment.

Els dos semàfors estan 
situats a les cruïlles 
d’entrada i sortida de la 
població i serveixen per 
regular la velocitat dels 
vehicles i per facilitar el 
creuament. L’alcalde de 
Llanars, Esteve Costa, 
assegura que el manteni-
ment d’aquests semàfors 
és “molt car” i que per 
això, quan s’espatllen, 
es triga tant de temps 
a arreglar-los. A més, 
per agreujar la situació, 
aquests semàfors estan 

desfassats tecnològica-
ment, fet que encara 
encareix més les repara-
cions.

L’Ajuntament ja ha de-
manat a la Direcció Ge-
neral de Carreteres que 
els canviï, per modernit-
zar-los i que n’assumeixi 
el manteniment, però de 
moment, la Generalitat 
ha denegat la petició. 
“Seguirem insistint”, 
assegura l’alcalde.

L’Ajuntament 
demana que la 
Generalitat es 
faci càrrec del 
manteniment dels 
semàfors de Llanars

La carretera on estan instal·lats és titularitat del Govern 
autonòmic

L’Ajuntament estudia la possibilitat d’aprovar una 
ordenança per poder multar conductors incívics

El consistori ha rebut queixes de veïns per l’excés de velocitat dins 
el nucli urbà

L’Ajuntament de Llanars 
està estudiant la 
possibilitat d’aprovar 
una ordenança munici-
pal per poder aplicar la 
llei i multar els con-
ductors i conductores 
incívics. Llanars pateix 
alguns problemes de mo-
bilitat per aquesta causa, 
concentrats sobretot al 
carrer Font de Rafel.

Fa un any, l’Ajuntament 
va habilitar una zona 
d’aparcament, totalment 
senyalitzada, al carrer 
Font d’en Rafel, per 
tal d’evitar l’estaciona-
ment de vehicles al llarg 
d’aquest carrer i millorar 
la circulació. No obstant 
això, els conductors que 
aparquen de qualsevol 
manera entorpint el tràn-

sit són nombrosos. Fa un 
temps, els Mossos d’Es-
quadra es feien càrrec de 
multar els incívics, però 
ara ja no es compta amb 
aquest ajut i no disposa 
d’efectius per fer complir 
les zones d’aparcament. 
Per això, l’Ajuntament 
vol aprovar l’ordenança 
per poder multar aquells 
que no compleixin les 

normes de circulació.
A més, el consistori ha 
rebut diverses queixes 
per part dels veïns de 
Llanars de vehicles que 
circulen a una velocitat 
excessiva dins el nucli 
urbà, quan el màxim 
permès són 50 Km/h. 
D’aquesta manera, la 
nova ordenança s’aplica-
ria a tot el poble.

Continua 
l’estassada 
de camins 
rurals i la 
neteja de 
marges

Tot i la situació de crisi 
que es viu actualment, 
l’Ajuntament de Llanars 
ha dut a terme, com cada 
any, l’estassada de camins 
rurals i la neteja de marges. 
Aquesta actuació es duu a 
terme el juny.

Un dels semàfors de Llanars.
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La utilització energètica 
de la biomassa presenta 
nombrosos avantatges. 
Per començar, és una 
font d’energia no conta-
minant i disminueix la 
dependència dels com-
bustibles fòssils (com ara 
el petroli). A més, ajuda 
a la neteja de boscos i 
a l’ús de residus de les 
indústries. 

La biomassa genera 
menys emissions que les 

calderes de combustibles 
convencionals i té un 
cost molt inferior al de 
l’energia convencional 
(fins a 4 vegades menor 
que el gasoil).

També cal comptar que 
hi ha una gran varietat 
de combustibles disponi-
bles aptes per al consum 
de la caldera, i dismi-
nueix la factura energè-
tica ja que es redueix la 
quantitat de combusti-

bles que s’ha d’adquirir 
de l’exterior.

Al nostre país, tenim 
actualment un excedent 
de biomassa. Així doncs, 
un estudi encarregat pel 
Consell d’Iniciatives Lo-
cals per al Medi Ambient 
(CILMA) assegura que 
les comarques gironines 
generen anualment unes 
165.000 tones de biomas-
sa forestal aprofitable per 
a ús energètic.

La caldera de 
biomassa de 
Llanars entrarà en 
funcionament el 
proper hivern

El mes de juliol van començar les obres d’instal·lació

La producció d’energia 
través de biomassa serà 
una realitat a Llanars a 
partir d’aquest hivern. 
Les obres d’instal·lació 
de la caldera han comen-
çat aquest mes de juliol i 
està previst que s’acabin 
passat l’estiu. Els treballs 
han estat adjudicats a 
Josep Gutiérrez i Josep 
Vilanova.

Amb l’equipament de 
Llanars seran 4 els mu-
nicipis del Ripollès que 
comptaran amb energia 
amb biomassa: Vallfo-
gona del Ripollès (que ja 
la té), Ripoll (al Centre 
Formatiu), Planoles i 
Llanars.

La instal·lació de la 
caldera es troba ara en 
una primera fase. Poste-
riorment, quan ja estigui 
connectada, es preveu 
que subministri calor per 
a la calefacció a l’escola, 
l’Ajuntament i la coope-
rativa.

Finançament
L’Ajuntament ha intentat 
amb tots els seus recursos 
que la caldera de biomas-
sa fos una infraestructura 

finançada bàsicament 
per altres administra-
cions. I finalment ho ha 
aconseguit. Així, el 90% 
del finançament vindrà 
de part del Departament 
de Política Territorial i 
Obres Públiques de la 
Generalitat, de l’Insti-
tut Català de l’Energia 
(ICAEN) i de la Diputa-
ció de Girona.

Els avantatges de 
l’energia provinent 
de biomassa

Un moment de la instal·lació de la caldera a Llanars.



08. MEDI AMBIENT / COMUNICACIÓ

Cada deixalla 
al seu contenidor

L’Ajuntament ha iniciat millores a les zones de recollida 
per incentivar la selecció de residus

L’Ajuntament de Lla-
nars vol conscienciar la 
població de la necessitat 
de seleccionar els residus 
i dipositar-los al conte-
nidor que els pertoca. 
Així doncs, ha posat fil 
a l’agulla per facilitar 
aquesta tasca a tots els 
ciutadans i ha agrupat els 
contenidors en un tancat 
de fusta. 

Així doncs, els llanarencs 
i llanarenques ja poden 
llençar els seus residus 
a les zones de conteni-

dors. La selecció de les 
escombraries és molt 
importants per als muni-
cipis. El fet de contribuir 
a la recollida selectiva 
estalvia costos a tot el po-
ble. Precisament, fa pocs 
mesos responsables de 
l’Ajuntament van trobar 
una caravana abandona-
da al camí ramader del 
Roig. El Consistori va 
haver de transportar-la 
i dur-la fins al desguàs, 
amb les despeses que 
això comporta.

Poca recollida 
selectiva a 
Llanars
Segons dades de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
la comarca que fa millor 
la recollida selectiva és 
Osona, amb un índex 
del 53,9%. El Ripollès 
ocupa el tercer lloc, amb 
un 37,2 %. En general, 
a tot Catalunya de l’any 
2009 al 2010 la recollida 
selectiva va augmentar 
un 7%.

No obstant això, les da-
des concretes de Llanars 
no són massa bones. 
En total, la selecció de 
residus només en fa en 
un 27,98% de les deixa-
lles, molt per sota de la 
mitjana de Catalunya 
que és del 36,2%.

Pel que fa a fraccions, la 
que es selecciona millor a 
Llanars és la matèria or-
gànica, amb un 39,35%, 
i la pitjor són els envasos 
lleuger, amb només un 
6,09%. El vidre ocupa 

un 29,39% mentre que 
el paper i el cartró un 
17,49%.

Cal recordar que tant 
important és fer una 
bona selecció dels residus 
com minimitzar-los. A 
Llanars, la generació de 
residus és de 358,65 tones 
l’any, mentre que cada 
llanarenc i llanarenca es 
calcula que produeix de 
mitjana 1,72 kg/al dia.

L’Ajuntament de Llanars 
s’havia queixat en 
diverses ocasions a la 
Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió que els 
nous canals de la Tele-
visió autonòmica (com 
ara Esports 3 o TV3 
HD) no arribaven als 
televisors de la població 
per manca de senyal. La 
directora de la Corpo-
ració, Mònica Terribas, 
va fer arribar una carta a 

l’alcalde, en la qual l’in-
formava que el proble-
ma se solucionaria abans 
del 12 d’agost. I així ha 
estat. Ara, els televisors 
de Llanars ja poden 
veure els nous canals.

Llanars ja té 
cobertura TDT

Un grup de veïns de Llanars 
s’afegeix al guifi.net

Un grup de veïns de 
Llanars s’han adherit 
a l’Associació de les 
noves tecnologies de la 
Vall de Ritort, per tal 
de sumar-se al projec-
te guifi.net. Aquesta 
iniciativa serveix 
perquè els usuaris es 
puguin interconnectar 
en indrets on actual-
ment no arriba la banda 
ampla. L’Ajuntament 
ha col·laborat amb els 

veïns facilitant la instal-
lació d’una antena, les 
escomeses elèctriques 
i el punt d’accés a In-
ternet. L’objectiu bàsic 
d’aquesta iniciativa es 
dur la banda ampla on 
les grans operadores no 
hi donen cobertura.

Guifi.net és un projecte 
que busca fer xarxes 
lliures que interconnec-
tin els sistemes infor-

màtics de qui en vulgui 
formar part. Ofereix un 
espai virtual, un lloc 
on poder compartir 
continguts, i aprofita 
les tecnologies a l’abast 
i legals disponibles, 
programari lliure i co-
municacions sense fils, 
principalment. A més, 
permet accedir a l’am-
ple de banda allà on 
arriba amb dificultat.
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Com fer una bona selecció de 
residus?

Per fer una bona selecció de residus, cal saber què es pot posar a cada contenidor i què no. 
A continuació us fem un petit resum de què hem de dipositar a cada lloc.

CONTENIDOR VERD
Recollida selectiva de vidre. El vidre que es recull en aquests contenidors es pot reciclar

SÍ: Només s’hi han de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa.
NO: El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros, ceràmica s’ha de portar a la 
deixalleria. Tampoc no es poden dipositar envasos buits de medicaments, taps d’ampolles i 
pots, bombetes i fluorescents.

CONTENIDOR BLAU
Recollida selectiva de paper i cartró, que després es recicla, fet que comporta un impor-
tant estalvi d’energia i de matèries primeres.

SÍ: diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d’embolicar 
regals, etc.
NO: paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, 
fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d’espirals, clips i grapes.

CONTENIDOR GROC
Recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes o brics.

SÍ: envasos de plàstic (ampolles i pots de plàstic, de iogurts, etc), envasos metàl·lics (llaunes de ferro i d’alumini, esprais buits), cartró per a 
begudes, envasos identificats amb el punt verd.
NO: envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics o productes 
d’informàtica.

CONTENIDOR DE FRACCIÓ ORGÀNICA
Són restes orgàniques fàcilment biodegradables. 

SÍ: Restes de menjar (peles i triadures de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, closques de marisc i mol·lusc, closques 
d’ou i pellofes i closques de fruits secs, restes de menjar i menjar en mal estat, restes de pa i marro de cafè i restes d’infusions); Residus de 
paper (paper de cuina i tovallons de paper bruts, mocadors de paper); Restes vegetals de petites dimensions (rams de flors pansits, flors, fulles 
seques, males herbes, gespa, petites branques, fullaraca), Materials compostables i altres materials com ara taps de suro, serradures, encenalls 
de fusta, excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents, escuradents i palets de gelat.

NO: vidre, paper i cartró, envasos lleugers, residus voluminosos, poda, etc.
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La sala de plens 
de l’Ajuntament 
s’omple de gom a 
gom per retre un nou 
homenatge a Mossèn 
Lluís
Un llibre, escrit pel seu nebot, recull la vida del capellà, 
que ha estat rector de Llanars

La sala de plens de 
l’Ajuntament de Llanars 
es va omplir de gom a 
gom el 4 de juliol passat, 
per retre de nou un sentit 
homenatge al que ha es-
tat durant anys el rector 
de Llanars, mossèn lluís 
Suriñach i Suñé. Van 
ser molts els llanarencs 
i llanarenques que van 
acudir a la presentació 
del llibre “Memòries 
d’un capellà de més de 
100 anys”, que ha escrit 
el seu nebot, mossèn 
Joan Marquès i Suriñach. 
La publicació, de més de 
200 pàgines, explica la 
vida del capellà des del 
seu naixement a Roca-
bruna, l’any 1909. 

El llibre recull anècdotes 
de la seva vida, bàsica-
ment dedicada a l’esglé-
sia. Als 11 anys va iniciar 
els estudis sacerdotals 
a Banyoles i després va 
ingressar al Seminari de 
Girona. Va ser ordenat 
sacerdot a Vic al 1933. 
“Esperava amb molta 
il·lusió ser sacerdot i 
exercir el ministeri sacer-
dotal”, escriu en el llibre. 

Va ser destinat a la 
parròquia de Calonge 
(Baix Empordà) i el 1936 
a Camprodon. Amb la 
Guerra Civil va fugir a 
l’Estat francès i d’allà a 
Pamplona on serví les 
parròquies de Zabalza i 
Andoain. El 1939 va re-
tornar a Camprodon i va 
assumir les parròquies de 
Sant Julià de Tregurà i de 
Sant Miquel de Setcases. 
El 1946 va servir a Sant 
Salvador de Bianya (Gar-
rotxa) fins el 1957 en que 
fou nomenat rector de 
Llanars fins l’any passat. 
Des del 2009 és prelat 
d’honor del Papa, el que 
li ha valgut el nomena-
ment de monsenyor.

De Llanars a 
Banyoles
Actualment, mossèn 
Lluís es troba en una 
residència de capellans al 
monestir de Sant Esteve, 
a Banyoles. El proper 
desembre complirà 102 
anys i se li feia difícil dur 
a terme la tasca eclesiàsti-
ca, tot i que es troba molt 
bé de salut. Al monestir 
està amb el seu nebot i 
rep visites periòdiques de 
gent de Llanars.

Comissió rectora
L’actual rector de Llanars 
és Jacint Medina, rector 
també de Camprodon. 
La parròquia ha creat una 
Comissió de voluntaris 
que duu a terme les 
tasques de manteniment 
de l’església de Llanars.

El primer 
homenatge
Mossèn Lluís Suriñach 
va rebre el primer ho-
menatge de la gent de 
Llanars el 15 de juliol 
de 2006, quan va fer 50 
anys com a rector de la 
parròquia. En aquella 
ocasió, se li va lliurar una 
placa commemorativa i 
se li va comunicar l’acord 
del ple de l’Ajuntament 
de batejar amb el nom 
de “Passeig de Mossèn 
Lluís Suriñach” el passeig 
de les riberes del Ter i de 
Feitús. El 2009, quan va 
fer 100 anys se li va fer 
també un homenatge.
Tot el poble ho va voler 
celebrar, ja que és una 
figura molt estimada per 
tothom, i es va oferir 
una missa amb el vicari 
general de Vic i capellans 
de la comarca. Posteri-

Tots els alumnes de 
primària de l’escola Les 
Moreres, aquest curs 
escolar, hem participat  
en el Premi Sambori 
Òmnium, que és l’únic 
guardó escolar de narrati-
va en català que s’orga-
nitza arreu dels Països 
catalans.Hi participàvem 
conjuntament amb nens 
i nenes de les comarques 
d’Osona, la Garrotxa i 
el Ripollès. En total, s’hi 
van presentar 23 centres i 
1.883 alumnes.

Dos alumnes de la nostra 
escola van ser guanya-
dors en la categoria de 
cicle inicial: la Marta 
Colomer de primer de 
cicle inicial i en Mateo 
Salazar de segon de cicle 
inicial. Ambdós van anar 
a recollir el premi a Olot, 
que va consistir en un lot 
de llibres i un diploma.

Tota l’escola està molt 
contenta d’aquests dos 
grans escriptors que 
estan creixent entre 
nosaltres.

Dos alumnes de l’escola Les 
Moreres reben el premi Sambori 
Òmnium

Els dos guanyadors: la Marta Colomer i en Mateo Salazar.

orment, a l’exterior de 
l’església es va descobrir 
una escultura comme-
morativa i l’homenatjat 
va rebre la Medalla Cen-
tenària de la Generalitat 

de Catalunya, així com 
una nova campana per a 
l’església de part dels ve-
ïns del carrer Maristany 
de Camprodon.
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El Festival de Música de la Vall de Camprodon manté la qualitat i 
retalla el nombre de concert

Un centenar 
de persones 
participen en 
la Festa del 
Pagès

Els organitzadors van animar els 
pagesos a portar el seu tractor

Un centenar de persones 
van participar a la Festa 
del Pagès que es va cele-
brar a Llanars el 29 de 
maig passat. La trobada 
va tenir un gran èxit, grà-
cies sobretot a la Comis-
sió de festes de Llanars, 
que va saber organitzar 
una gran festa.

La jornada va començar 
al matí amb una mis-
sa i la benedicció dels 
tractors i seguidament, 
va continuar amb una 

cercavila. Tots aquells 
pagesos i pageses que 
duien el tractor se’ls va 
convidar a un vermut. 
Plantades de fruiters, 
jocs de cucanya, ball i 
una gimcana on s’havia 
de demostrar l’habilitat 
amb el tractor, van com-
pletar la jornada, que va 
culminar amb un dinar 
de germanor elaborat 
pels joves llanarencs, 
amb carn de poltre i 
productes de pagès.

El Festival de Música de 
la Vall de Camprodon, 
que enguany celebra 
la seva 12a edició, ha 
presentat al seva progra-
mació en la qual manté 
la qualitat, s’obre a nous 
estils i retalla el nombre 
d’actuacions a causa de la 
crisi. Els municipis han 
decidit, davant la situació 
de crisi que estem vivint, 
apostar per la qualitat en 
detriment del nombre 

de concerts. L’objectiu 
és oferir petites “perles” 
a cada població i en 
un futur, si és possible, 
ampliar la programació. 
Cal tenir en compte que 
enguany la Mancomu-
nitat de Camprodon ha 
retallat en un 50% el 
pressupost per a aquest 
festival.

Els llanarencs podran 
disfrutar doncs d’una 

proposta de música 
tradicional catalana i 
posteriorment, del tango 
dels argentins Marcelo 
Mercadante i Gustavo 
Battaglia, que obriran la 
programació el proper 7 
d’agost a la Sala de ball. 
El cantautor Roger Mas 
(14 d’agost), actuarà a la 
sala de Ball de Molló; 
Anna Roig i L’ombre 
de ton chien, amb una 
proposta de chanson 

francesa, actuaran a la 
sala Cooperativa de Vila-
llonga el tercer diumenge 
d’agost. La fadista Névoa 
i el guitarrista Vicenç 
Solsona (28 d’agost) 
presentaran el seu darrer 
espectacle a l’església de 
Setcases i Folkincats (4 
de setembre) tancaran el 
festival amb un concert 
a la sala El Molí de Sant 
Pau de Segúries.

Llanars podrà escoltar música tradicional catalana i tangos argentins

La Festa del Pagès va tenir molt bona acollida i es van organitzar diverses activitats.

Marcelo Mercadante farà sonar 
el seu bandoneó a Llanars
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Llanars va ser l’escenari de la 
quarta edició de la Trobada de 
motos antigues, que es va ce-
lebrar el 10 de juliol passat. La 
concentració es va dur a terme 
a la zona verda del Toro, on se-
guidament es va organitzar un 
esmorzar popular amb brasa de 
poltre, cansalada, llonganisseta 
i pa amb tomàquets. Després, 
es va celebrar la benedicció i 
seguidament les motos concer-
tades van sortir cap a Beget, on 
van dinar. 

4a Trobada 
de motos 
antigues



Teatre amb 
“Marit i 
muller quin 
merder”
La Sala de festes de 
Llanars va acollir, 
l’11 de juny passat, la 
representació de l’obra 
“Marit i muller quin 
merder”, a càrrec de 
Mayte Carreras, Ramon 
(a la imatge) i la tieta 
Encarnació. Un espectacle 
amb el qual el públic va 
passar una estona molt 
entretinguda amb les 
històries sobre la parella 
que explicaven els tres 
personatges. La proposta 
estava organitzada per 
la Comissió de Festes de 
Llanars amb el suport de 
l’Ajuntament.

Taller de 
dansa per 
als nens
Durant els mesos de juliol 
i agost, tots els dimarts i 
dijous, a la sala de festes 
de Llanars, s’ha organitzat 
un taller de dansa adreçat 
als nens i nenes de 
Llanars. Aquesta proposta 
està inclosa en el taller 
d’estiu que s’ha organitzat 
a la població.

Havaneres 
per a 
tothom
El grup d’havaneres 
Peix Fregit va actuar a 
la piscina municipal de 
Llanars el 30 de juliol 
passat. En finalitzar 
l’acte, organitzat per la 
Comissió de Festes i amb 
el suport de l’Ajuntament, 
es va servir rom cremat 
per a tothom.

Gran èxit 
del Camp de 
tir
L’àrea de lleure del 
Camp de Tir ha registrat, 
aquest darrer any, un 
bon nombre de visitants, 
fet que deixa constància 
de la necessitat d’aquest 
espai. En total l’any 2010 
l’Ajuntament va rebre un 
total de 29 sol·licituds per 
al seu ús, el que significa 
un total de 578 persones. 
Aquest any, i només fins 
a finals de juliol, ja s’han 
rebut una vintena de 
peticions, amb un total 
de 451 persones.

Millores 
als camins 
rurals
La brigada de 
l’Ajuntament, en 
col·laboració amb les 
ADF, ha fet una repassada 
als camins rurals d’accés 
als comunals. S’han 
arranjat els marges dels 
camins amb una màquina 
i s’ha reparat el camí 
ramader del Roig i el de 
les Cortades, que l’aigua 
havia fet malbé. Des de 
l’Ajuntament es demana a 
tots els usuaris d’aquests 
camins que vagin en 
compte en cas que hi hagi 
fortes pluges.

Activitats 
d’estiu per 
a tots els 
públics
Enguany s’ha tornat 
a organitzat diverses 
activitats a l’estiu 
adreçades a persones de 
totes les edats. Per als 
nens i nenes de Llanars, 
s’ha tornat a posar en 
marxa un casal d’estiu 
que ha tingut molt d’èxit. 
La mainada realitza 
activitats de tot tipus. Per 
als més grans també hi ha 
activitats propostes, com 
ara un taller de relaxació 
o classes de Pachtwork a 
la Cooperativa.

Llicències 
de pastures
Veient les problemàtiques 
que s’han produït en 
els darrers dies amb 
les pastures comunals, 
l’Ajuntament ha decidit 
donar llicències de 
pastura. En aquestes 
llicències hi consta el 
titular, la zona de pastura 
assignada i el nombre de 
caps de bestiar. 

Benedicció 
d’animals a 
la festa de 
Sant Antoni 
Abat
Llanars va celebrar, el 
8 de maig passat,  la 
Festa de Sant Antoni 
Abat, patró dels animals 
de peu rodó i animals 
domèstics. La celebració 
d’aquest esdeveniment va 
consistir en un esmorzar 
popular a l’Hípic de 
Llanars, seguit d’un un 
recorregut amb cavall i 
carruatge pels carrers de 
Llanars i Camprodon, i 
la benedicció final dels 
animals.

Arranja-
ment de la 
font
La brigada de l’Ajun-
tament de Llanars ha 
arranjat l’accés de la font 
del Camp de Tir, que es 
trobava en males condi-
cions. Els operaris han 
instal·lat una escala per 
poder-hi accedir millor 
i a més, han efectuat 
diverses tasques de man-
teniment. 

Parc 
Infantil per 
Setmana 
Santa
Els nens i nenes de 
Llanars van poder fruir de 
valent per Setmana Santa, 
quan es va instal·lar una 
parc infantil a la zona del 
Toro. Es van organitzar 
diverses activitats i el parc 
va gaudir d’una bona 
assistència. La Comissió 
de Festes es va fer càrrec 
del servei de bar.
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L’Ajuntament de Lla-
nars està profundament 
preocupat per l’anunci 
del procés de reordenació 
que ha anunciat el Servei 
Català de la Salut i que 
preveu el tancament noc-
turn del Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) de 
Camprodon, que dóna 
servei a sis municipis. 

Per això, representants 
d’aquestes poblacions 
(Llanars, Camprodon, 
Molló, Sant Pau de Segú-
ries, Setcases i Vilallonga 

de Ter) i la Mancomu-
nitat Intermunicipal de 
la Vall de Camprodon 
van enviar un escrit al 
president de la Generali-
tat i s’han reunit amb el 
delegat de Sanitat a Gi-
rona per mostrar la seva 
oposició a la mesura.

Els arguments són clars: 
la Vall de Camprodon és 
una zona de muntanya 
allunyada de l’hospital 
de referència de Campde-
vànol. Si es tanca el CAP 
de Camprodon, només 

els veïns de Llanars tenen 
aquest servei sanitari 
a 35 minuts en vehicle 
particular, i més lluny 
encara si es tracta de dis-
seminats. “Hi ha usuaris 
que potser quedaran a 
una hora de distància del 
CAP”, assegura l’alcalde 
Llanars Esteve Costa. 
L’alcalde explica que 
amb aquests terminis de 
temps s’incompleix la 
normativa de la Genera-
litat que garanteix que 
l’assistència mèdica a les 
persones no ha de ser 

superior als 30 km o als 
30 minuts.

Els municipis afectats 
consideren que amb 
aquest tancament, la 
Generalitat no té en 
compte que la Vall de 
Camprodon és una zona 
de muntanya, rural i amb 
molta població dissemi-
nada, amb greus proble-
mes de mobilitat.

Els alcaldes no són massa 
optimistes, tot i haver 
rebut una carta del Pre-

sident de la Generalitat 
on reafirma la voluntat 
de mantenir la qualitat 
del servei a la ciutadania, 
i d’haver-se reunit amb 
el delegat de Sanitat a 
Girona. La manca de 
concreció ha fet que els 
ajuntaments afectats 
hagin aprovat una moció 
en contra de la reorde-
nació amb l’objectiu de 
preservar un sistema de 
salut públic, universal i 
de qualitat.

Llanars també 
s’oposa fermament a 
què es tanqui el CAP 
de Camprodon

Els representats dels municipis afectats s’han reunit amb el delegat de 
Sanitat a Girona, que va assegurar que s’estudiaria el cas. Davant la manca 
de concreció, els ajuntaments de la Vall de Camprodon han acordat aprovar 
una moció que demana que no s’apliqui aquesta mesura.

El Dipsalut (Organisme 
de Salut Pública de la 
Diputació de Girona) 
realitza, periòdicament, 
controls i revisions a la 
piscina de Llanars, amb 
l’objectiu de garantir la 
seva salubritat. Tot i que  
és una competència dels 
ajuntaments, aquesta 
institució els dóna suport 
i assumeix el servei de re-

visió, avaluació i control. 
A més, també ofereix 
recomanacions per a què 
es compleixi la normati-
va vigent.
El servei comença amb 
una primera inspecció 
de la piscina. Es pre-
nen mostres de l’aigua 
i es revisen i els vasos i 
l’entorn de la piscina. 
També es comprova que 

els productes químics 
s’apliquin correctament. 
A més dels controls de 
l’aigua, també s’avalua 
l’entorn de la piscina 
i tot l’equipament en 
general. Posteriorment, 
els resultats es remeten a 
l’Ajuntament de Llanars.

El Dipsalut realitza controls sanitaris 
periòdics a la piscina de Llanars

L’objectiu és garantir la salubritat de l’aigua

La piscina de Llanars rep els 
controls sanitaris corresponents
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Vostè és Llanars de tota 
la vida...
Doncs sí, hi vaig néixer 
i encara hi visc. Tinc un 
germà bessó, en Pere, i 
de petits, com que erem 
molt iguals, la gent no 
ens coneixien i per no 
equivocar-se ens deia 
Pere-Jaume. 

Vostè és una persona 
molt participativa...
Sí, sempre s’ha de fer 
alguna cosa. Al novembre 
farà 39 anys que treballo 
de comptable a Embotits 
Lapedra, a Sant Pau de 
Segúries. La resta són 
tasques de responsabilitat 
i altres, hobbies, tot i que 
a vegades m’ocupen molt 
de temps, però sempre he 
col·laborat en totes les co-
ses del poble, amb treball 
i la màxima il·lusió.

Què feia a la Comissió 
de Festes?
M’hi vaig estar vint 
anys, del 72 al 92. Jo era 

secretari i tresorer i vaig 
formar part d’una junta 
extraordinària que va fer 
moltíssimes coses amb 
la col·laboració de tot el 
poble, com la piscina mu-
nicipal, ara fa 33 anys. 

I després va entrar a 
l’Ajuntament de Llanars. 
Com recorda aquella 
etapa?
De 1991 a 1995, vaig 
ser regidor d’Hisenda i 
tresorer de la Mancomu-
nitat. Al 95, com que som 
un poble petit i ningú no 
volia ser alcalde, es van 
organitzar unes eleccions 
primàries i em van triar 
a mi. Així que vaig ser 
alcalde tota la legislatura, 
del 95 al 99. Recordo 
que vam treballar molt 
durant aquells 4 anys: 
vam arreglar el casc antic, 
les instal·lacions d’aigua, 
les entrades del poble, 
amb el pont nou, el pont 
d’Espinalba, vam renovar 
la piscina, la biblioteca... 

i sobretot vam aconse-
guir que no tanquessin 
l’oficina de Correus del 
Llanars, que ens va costar 
molt. Va ser una expe-
riència molt positiva, amb 
coses bones i dolentes, 
però recordo molt els 
companys i la molta feina 
feta. 

Des de l’any 2005 és 
president de la Penya 
Barcelonista de Campro-
don i Comarca. Quines 
activitats fan?
Doncs moltes coses: ens 
encarreguem d’organitzar 
sortides per seguir l’equip, 
traiem les entrades, les 
sortegem, hem aconse-
guir pujar el bus de les 6 
copes, acabem de celebrar 
el nostre 30 aniversari... 
També anem a les reu-
nions cada 2 mesos amb 
les 18 penyes d’Osona-
Ripollès, a les trobades 
mundials... Ara, del 22 al 
24 d’agost tindrà lloc a 
Barcelona el Congrés de 

Penyes i la trobada Mun-
dial de Penyes i també 
hi assistirem. I és clar, 
anirem al Trofeu Joan 
Gamper.

Aquests darrers temps 
hauran viatjat molt? 
Déu n’hi do! L’any passat 
vam anar a València i 
a Londres, a l’estadi de 
Wembley. Recordo el 
gran ambient barcelonis-
ta, l’estadi era preciós i 
amb el resultat... va ser 
una jornada rodona, amb 
una alegria immensa. Si 
podem, el dia 26 d’agost 
anirem a Mònaco, a la 
Supercopa d’Europa. 
Com a barcelonista i soci 
del Barça, intento seguir 
l’equip i viatjar.

I també té temps per for-
mar part de la Comissió 
de la parròquia?
Quan mossèn Lluís va 
plegar per la seva edat, el 
mossèn Medina, que és el 
nou administrador i tam-

bé rector de Camprodon, 
va demanar voluntaris per 
tirar endavant diferents 
tasques. Hi ha gent que 
s’encarrega de llegir a la 
missa, de netejar i tenir 
cura de l’entorn i jo, amb 
en Manel Abella i en 
Francesc Isern, ens dedi-
quem de la comptabilitat. 
També mirem de pro-
mocionar el llibre que ha 
escrit el nebot de mossèn 
Lluís sobre la seva vida, 
els venem, els portem allà 
on ens el demanen...

Té previst seguir amb 
tantes activitats?
Home, cal que la gent es 
vagi renovant. A mi tam-
bé em toca descansar...

Com veu l’evolució de 
Llanars?
Bé, jo penso que s’ha 
d’anar endavant i posar-se 
al dia. Entre tots hem de 
mirar que el poble estigui 
bé, que estigui maco i 
anar millorant.

“Sempre he 
col·laborat en 
totes les coses 
del poble”
Jaume Vila i Ricart, veí de Llanars

En Jaume Vila i Ricart té 56 anys. Casat amb una vigatana, la Neus, i amb dos fills, en Damià i la Natàlia, és una 
persona acostumada a no parar quieta, i al llarg de molts anys ha compatibilitzat la seva feina de comptable amb 
moltes altres activitats: ha estat membre de la Comissió de Festes i de la Piscina, regidor d’hisenda i tresorer de 
la Mancomunitat i, fins i tot, alcalde (entre l’any 1995 i 1999). En l’actualitat, segueix amb un bon ritme i, a més de 
president de la Penya Barcelonista de Camprodon i Comarca, és també voluntari de la Comissió de la Parròquia.



16. AGENDA

UN AGOST PLE D’ACTIVITATS!

Dissabte 6 d’agost · 18 h 
Sala de festes 
VENDA D’ENTRADES PEL CONCERT DE LA NOVA TRINCA
(del dia 12.08.2011) 
Entrada anticipada 15 €. Entrada a taquilla 18 €.

SETMANA  BLAVA
 
Dissabte 6 d’agost · 23.30 h 
Passeig del Mn. Lluís 
FESTA DEL JOVENT amb el grup La Bella i les bèsties 
(grup de versions del Ripollès)
Entrada lliure

Diumenge 7 d’agost · 17 h  
Carpa-iglú gegant 
CIRC 
Entrada: 2 €
 
Diumenge 7 d’agost · Durant tot el dia  
A l’exterior de la Carpa-iglú gegant 
FIRA ESOTÈRICA 
Entrada lliure
 
Diumenge 7 d’agost · 22 h
Carpa-iglú gegant
NIT ESOTÈRICA
Entrada lliure

Diumenge 7 d’agost · 17 h
Sala de Ball 
Concert de Música Vall de Camprodon. 
MARCELO MERCANTE + ELS DE’N SAMARRA 
Entrada lliure

Dilluns 8 d’agost · 22 h  
Carpa-iglú gegant 
ESPECTACLE HUMORÍSTIC amb vedette i humorista 
Entrada: 3 €

Dimarts 9 d’agost · 22 h  
Carpa-iglú gegant 
CINEMA A LA FRESCA 
Entrada: 2 €

Dimecres 10 d’agost · 19 h  
Carpa-iglú gegant 
CAMPIONAT DE FUTBOLÍ 
Inscripcions: 6 € per parella i 2 € per parella petits

Dijous 11 d’agost · Durant tot el dia  
A l’exterior de la Carpa-iglú gegant 
FIRA HIPPIE 
Entrada lliure

Dijous 11 d’Agost · 22 h  
Carpa-iglú gegant 
NIT DE CHILL-OUT 
Entrada lliure

Divendres 12 d’agost · 22 h  
Carpa-iglú gegant 
CONCERT-ESPECTACLE DE LA NOVA TRINCA 
Entrada anticipada 15 €. Entrada a taquilla 18 €.

Dissabte 13 d’agost · 22 h  
Carpa-iglú gegant 
KARAOKE 
Entrada lliure

Diumenge 14 d’agost · 16.30 h 
Camp del toro 
FESTA DE LA MAINADA. DISCO BABY + FESTA ESCUMA 
Entrada lliure

Dissabte 20 d’agost · 22 h  
Sala de festes 
GRAN ENIGMÀTIC MAG RAUL 
Entrada: 2 €

Diumenge 28 d’agost · 18 h 
Plaça de l’Om 
DANSES INTERNACIONALS: BALLET FOLK AMAZÒNIA DE 
BRASIL 
Entrada lliure


