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Llanars restaura el frontal romànic 
de l’església de Sant Esteve
Tots els carrers de 
la població ja estan 
urbanitzats (p. 4)

Llanars acollirà una 
etapa Reina de la Volta a 
Catalunya 2013 (P. 6)

L’Ajuntament vol la 
cessió d’ús de la Sala de 
Ball per arranjar-la (p. 7)

Una moció exigeix a l’ACA 
que acabi les obres dels 
col·lectors (p. 12)
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Benvolgudes llanarenques i llanarencs: 
com cada semestre us enviem una nova 
edició de l’Om que reflecteix la gestió 
municipal. L’objectiu que perseguim és 
informar-vos amb la màxima transpa-
rència i veracitat. Davant els temps que 
corren, en els què la corrupció política 
cada dia viu un nou episodi en els 
mitjans de comunicació, es reforça la 
nostra decisió de realitzar aquesta tasca 
divulgativa de l’activitat municipal. 

Haig de confessar que mai no m’he sen-
tit de la classe política; simplement em 
considero un gestor del nostre poble, 
fet que refermo ara davant les infor-
macions que van sortint als mitjans de 
comunicació sobre la corrupció política 
que vivim al nostre país. Crec que molts 
dels que ens dediquem a la política mu-
nicipal no ens sentim identificats amb 
la forma de fer dels polítics anomenats 
de nivell. Molta gent treballa pel bé 
comú, sobretot molts regidors i alcaldes 
de pobles petits. L’actualitat política fa 
caure en desprestigi també a aquesta 
gent i de veritat que no s’ho mereixen. 

Ara és l’hora que entre tots exigim als 
nostres polítics aquest fet, cal per tant 
anar tots junts per encetar aquest camí 
que ens porti a ser una societat molt i 
molt millor. Cal acabar amb la picaresca 
i entrar en el món de la seriositat; ho 
hem d’exigir, no ens podem estar de 

braços creuats, el futur dels nostres fills 
està en joc. 

Com tots ja sabeu, aquest hivern ha 
canviat la gestió de l’estació de Vallter 
2000. La sort, però, no ens ha acompa-
nyat i està essent una de les campanyes, 
climatològicament parlant, pitjors dels 
últims anys. Tot i això, sóc optimista, 
crec que la promoció turística de la nos-
tre vall, serà, d’ara en endavant, consi-
derable i ens pot donar molt bons fruits. 
No obstant això, tothom ha de posar-hi 
de la seva part, els empresaris turístics 
els primers. Hem de ser conscients que 
es necessita l’esforç de tothom per fer de 
la Vall de Camprodon una localitat tu-
rística de primer nivell amb uns serveis, 
tant públics com privats, excel·lents. Per 
això ens cal professionalitzar la gestió 
a tots nivells, ara no és hora de badar, 
ens hem de treure la son de les orelles i 
treballar per aquest objectiu. 

Segur que si ens ho proposem, el futur 
serà diferent.  

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

LLanarS 
aprova un 
prESSupoSt 
prudEnt i 
rEaLiSta
L’Ajuntament ha fer un esforç per no apujar cap 
ordenança per sobre de l’IPC estimat

L’Ajuntament de Llanars 
ha aprovat un pressupost 
prudent i realista per a 
aquests 2013, d’acord 
amb els temps de crisi 
que vivim. Els números 
municipals no fan créixer 
l’endeutament, i preveuen 
una part per a inversions.

Pel que fa a les ordenan-
ces fiscals, i veient l’actual 
situació, l’Ajuntament ha 
decidit no incrementar-les 
i només pujaran l’IPC, 

és a dir, un 2,7 %. Totes 
les ordenances fiscals es 
poden consultar al web de 
l’Ajuntament.

Augment del 
cànon de l’aigua
Una de les partides que 
sí augmenta és la que 
afecta al cànon de l’aigua. 
Aquest increment no ve 
marcat per l’Ajuntament, 
sinó per l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), que 

ha apujat el cost d’aquest 
servei 

El què ha fet l’Ajun-
tament  de Llanars és 
incrementar un tram per 
tal d’adaptar-se als que 
té marcats l’ACA. Així, 
s’ha passat de 4 a 5 trams, 
de manera que es podrà 
millorar la facturació i 
els tràmits entre l’Ajunta-
ment i l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

PRESSUPOST 2013

  PRESSUPOST D’INGRESSOS:

 DENOMINACIÓ EUROS     

 OPERACIONS CORRENTS
  
 IMPOSTOS DIRECTES 229.565,68 
 IMPOSTOS INDIRECTES 9.700,00
 TAXES I ALTRES INGRESSOS 93.664,44
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137.212,69
 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.200,00
 
 TOTAL OPERACIONS CORRENTS.............................474.342,81
 
 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.................................................. 494.154,81

  PRESSUPOST DE DESPESES:

 DENOMINACIÓ EUROS

 OPERACIONS CORRENTS
 
 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 111.904,69
 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS  226.087,70
 INTERESSOS 7.028,51
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100.957,25
 
 TOTAL  OPERACIONS CORRENTS ...........................445.978,15

 OPERACIONS DE CAPITAL
 
 INVERSIONS REALS 68.362,00
 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0
 VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0
 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 26.804,66
 
 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL ...........................95.166,66
        
 TOTAL DESPESES.....................................................494.154,81
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Un any més, Llanars es va solidaritzar amb la Marató de TV3, que estava de-
dicada a la investigació contra el càncer. En concret, es van celebrar dues qui-
nes (el 15 i 16 de desembre) en les quals els premis eren donatius de comerços 
de la Vall de Camprodon, com ara sopars, estades en hotels, lots de pro-
ductes, etc. En total, es van recollir 1.281,68 euros, que van anar destinats a 
aquesta causa solidària. L’Ajuntament de Llanars, en nom de l’organització de 
Fundació de La Marató i de la Comissió de Festes, vol agrar la col·laboració 
de tothom qui ha participat per fer-ho possible. Gràcies a tothom.

Quina per la 
Marató



URBANISME .0504. URBANISME

totS ELS 
carrErS 
dE LLanarS 
ja EStan 
urbanitzatS
Les obres del carrer Morer 
ha arribat a la seva fi

El carrer Morer abans d’ubanitzar ( a dalt) i en l’actualitat (a baix).

Amb les obres 
d’urbanització del carrer 
Morer acabades, Llanars 
ja és una població 
totalment urbanitzada. 
Tot i ser una obra 
adjudicada l’abril del 
2012, no va ser fins 
el setembre que van 
començar els treballs 
de pavimentació. La 
falta de liquidesa de 

l’Ajuntament a causa de  
la manca de cobrament 
de les administracions 
superiors va frenar el 
procés d’urbanització 
de l’últim carrer per 
pavimentar de la vila. 

El pressupost total de 
l’obra ha estat de 105.000 
euros, dels quals el 
10% ha estat finançat 

per l’Ajuntament, i la 
resta, el 90%, està inclòs 
dins el PUOSC (Pla 
Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya), dins el 
programa específic de la 
Diputació de Girona. 

L’Ajuntament està molt 
satisfet amb els resultats 
i, sobretot, amb la nova 
situació de la vila.

La vida 
de la llum 
de baix 
consum

Les lluminàries que es 
van instal·lant paulati-
nament a Llanars són 
de vapor de sodi d’alta 
pressió i redueixen el 
consum entre un 40% i 
un 50%.  La substitució 
de lluminàries representa 
un estalvi d’energia, fet 
que amortitza la inversió 
en pocs anys. Per aquest 
motiu hi ha empreses 
que ofereixen canviar les 
lluminàries sense cost 
per al municipi a canvi 
de quedar-se el diferenci-
al de la factura elèctrica. 

L’enllumenat públic 
de baix consum 
segueix guanyant 
posicions a la vila
L’Ajuntament aposta per la minimització del consum 
elèctric i la sostenibilitat mediambiental

L’Ajuntament de Llanars 
segueix treballant en el 
Pla d’Estalvi Energètic 
de reducció del consum 
elèctric de la vila redac-
tat l’abril del 2011. El 
consistori,  sempre que 
té disponibilitat econò-
mica, fa el relleu de les 
bombetes normals per 
bombetes de menys con-
sum. Amb l’objectiu de 
consumir menys energia, 

minimitzar la contami-
nació lumínica i ser més 
sostenibles, l’Ajuntament 
de Llanars ha canviat, 
aquesta ocasió, la ilumi-
nària del carrer Font d’en 
Rafel, el carrer Morer 
(aprofitant les obres) i la 
de tot el Casc Antic.
A més de ser una acció 
sostenible, el canvi de 
la il·luminació de tota 
la vila és una inversió 

de futur. Les actuacions 
es centren en substituir 
els suports i el tipus de 
llums per lluminàries 
de Vapor de Sodi d’alta 
pressió o bé per leeds. 

El canvi de lluminàries 
dóna millors rendiments 
de dispersió del fluxe, 
baixa el consum i, alho-
ra, minimitza la conta-
minació llumínica. 

La piScina MunicipaL nEcESSita
una invErSiÓ iMportant pEr 
canviar EL SiStEMa 
dE dEpuraciÓ dE LES aiGÜES

La piscina municipal de 
Llanars va provocar més 
d’un mal de cap als res-
ponsables i incomoditats 
als banyistes aquest estiu 
passat a causa del mal 
filtratge de la depurado-

ra. L’aigua no sortia del 
tot transparent, sinó més 
aviat tirant a tèrbola, per 
fallida de la maquinària 
de depuració de l’aigua 
que ha quedat vella i 
absoleta.  

Per sort, la piscina no va 
haver de tancar cap dia 
les seves portes atès que 
es van fer reparacions 
importants per poder 
finalitzar la temporada. 
Malgrat els problemes 

de claredat de l’aigua, 
en cap moment hi va 
haver risc per a la salut 
dels banyistes. Amb 
l’entrada del nou any, 
l’Ajuntament té previst 
canviar tota la maquinà-

ria depuradora per tenir 
les instal·lacions de la 
piscina en condicions 
per fruir d’un bon estiu 
2013, i no tornar a patir 
problemes d’aquestes 
característiques.

L’estiu passat es van produir alguns problemes d’enterboliment de l’aigua

El projecte 
per dur 
aigua 
potable a 
Espinalba 
comença 
a caminar
Aquesta obra inclosa 
en el PUOSC 2012 
està arribant a la fase 
d’adjudicació. Finalment 
s’ha aprovat el projecte 
després de diferents 
aturades per manca 
d’ajuts de la Generalitat. 
El conveni d’ocupació 
amb els propietaris ja 
s’ha signat i l’obra està a 
punt de licitar-se. Tot i 
que aquest projecte està 
inclòs dins el Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PU-
OSC) 2012, la manca 
de previsió per poder 
cobrar l’ajut un cop 
executat ha fet retardar 
l’obra, que s’espera que 
es pugui iniciar el 2013.

LLanarS té  
534 habitantS
La tendència de la població ha estat minvant en els darrers anys

Segons dades de 
l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (INDES-
CAT), Llanars compta 
oficialment amb 543 
habitants. Si fem una 
comparativa amb les 
dades de 1998, quan 
el padró d’habitats era 
de 449, la població ha 
augmentat. 
Durant aquests anys, 
la xifra màxima d’ha-
bitants a Llanars va ser 
l’any 2009, amb 584, 
però el nombre ha 
anat baixant fins als 
534 actuals. D’aquests, 
272 són homes i 262 
són dones. 



EQUIPAMENTS .0706. ESPORTS / TURISME

EL futur 
dE La SaLa 
dE baLL

L’Ajuntament demana la cessió d’ús 
per poder fer les obres de rehabilitació

De fa uns anys ençà, la 
Sala de Ball de Llanars 
està gestionada per 
l’Ajuntament a causa de 
la inactivitat de la Socie-
tat Joventut Llanarenca, 
propietària del local. 

Amb la situació de crisi 
i la davallada progressiva 
dels assistents a la Sala de 
Ball, el local ja no tenia 
la mateixa tirada i feia 
difícil quadrar els comp-
tes. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament va decidir 

fer-se càrrec de la gestió 
de les festes locals i de la 
sala de Ball. 

Fa 20 anys que l’Ajunta-
ment gestiona i condici-
ona la sala amb petites 
obres de millora i repa-
racions, no obstant això, 
no en té la cessió d´ús 
de manera formal, fet 
que impossibilita poder 
demanar qualsevol tipus 
d’ajut per fer-hi reformes.
Actualment la situació 
de la Sala de Ball fa que 

s’hagi de posar al dia en 
normativa; en cas contra-
ri tant l’Ajuntament com 
la propietat (Societat 
Joventut Llanarenca) in-
corren en riscos impor-
tants pel que fa a la seva 
seguretat. 

Per aquest motiu, 
l’Ajuntament ha decidit 
fer un pas endavant i 
exposar el problema a la 
propietat a fi que es trobi 
una solució.  Després de 
diverses reunions sembla 

que la propietat accedirà 
a la cessió d’ús a fi que 
l’Ajuntament pugui sol-
licitar ajudes públiques 
per adequar-la.

El mateix alcalde, Esteve 
Costa i Sala, afirma que 
“si la Societat no cedeix 
l’espai, no es construirà 
cap edifici paral·lel a 
la Sala de Ball ja que la 
situació actual de crisi no 
permet la construcció de 
nous equipaments”. La 
polivalència de la Sala 

de Ball de la Societat 
Joventut Llanarenca i la 
seva història són perfec-
tes per continuar donar-li 
usos diversos, com s’ha 
fet fins ara.

L’actual Societat Joven-
tut Llanarenca ha de 
buscar els seus orígens 
en data de 1924; prime-
ra referència escrita de 
l’associació que s’anome-
nava Sociedad recreativa 
La Pirenaica. Era una 
entitat molt activa en 
l’organització de balls i 
partits de futbol. Cone-
guts arreu com a Joventut 
Pirinenca, no es rendiren 
a organitzar balls i festes 
tot i la gran competència 
de Camprodon. Quatre 
anys després de la Guerra 
Civil, l’associació va 

canviar el seu nom ja que 
hi havia una altra entitat 
amb la mateixa denomi-
nació. Juventud Llanarense 
era el nom que el Govern 
Civil va aprovar amb la 
condició que la societat 
la integressin llanarencs 
que disposessin de bons 
informes politicosocials. 
No va ser fins els anys 
60 que la societat no va 
entrar en una nova etapa 
amb la construcció d’una 
Sala de Ball. Amb la 
col·laboració de tots els 
veïns, la sala es va poder 
inaugurar el 15 de juliol 

de 1962, essent president 
de l’entitat Josep Espelt. 
Amb la Sala de Ball en 
funcionament, l’auge de 
solistes, grups musicals 
de renom i representaci-
ons teatrals no van parar 
i va animar l’associació 
a ampliar la Sala de Ball 
amb un vestíbul, escena-
ri, llotges laterals i bar. La 
situació va anar davallant 
tot i que els llanarencs 
aportaven anualment 
una quantitat econòmica. 
Actualment, la Societat 
no organitza cap activitat 
ni gestiona la propietat.

Una de les activitats que es va dur a terme a la Sala de Ball  
de Llanars aquest estiu passat.

Llanars acollirà 
una etapa reina 
de la volta a 
catalunya 2013
Els municipis de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon han tancat un acord amb 
l’organització de la ronda catalana, que se celebrarà del 18 al 24 de març

La Volta Ciclista a 
Catalunya 2013 tornarà 
a passar pels municipis 
de la Vall de Camprodon 
21 anys més tard. Els 
ajuntaments de la Man-
comunitat han tancat un 
acord amb l’organització 
de la cursa per aportar 
15.000 dels 30.000 euros 
necessaris. En aquest 
cas, l’etapa s’iniciarà a la 
Costa Brava amb la línia 
de meta a Vallter 2000 
(Setcases). L’endemà, els 
corredors sortiran del 
nostre poble, Llanars, i 
arribaran a l’estació d’es-
quí de Port-Ainé (Pallars 
Sobirà - Rialp). 
A part de la repercussió 
mediàtica, l’esdeveni-
ment es tradueix en uns 

importants ingressos eco-
nòmics per a la comarca. 
D’entrada, representarà 
l’ocupació d’unes 600 
places hoteleres directes, 
necessàries per allotjar 
tots els membres de la 
caravana, entre organit-
zació, esportistes, tècnics 
i mitjans de comunica-
ció. A més, cal afegir la 
presència de nombrosos 
aficionats que no es 
voldran perdre l’actuació 
de primeres figures del 
ciclisme, com ara Alberto 
Contador, “Purito” 
Rodríguez o Bradley 
Wiggins, guanyador 
de la darrera edició del 
Tour de França, que ja 
han confirmat la seva 
assistència a la ronda 

catalana.
Des d’aquí es vol animar 
als professionals de l’hos-
taleria i a la població en 
general a col·labo-
rar-hi activament, donant 
la benvinguda a parti-
cipants i aficionats, i 
oferint la millor imatge 
de la nostra gent. 
La Volta Ciclista a Ca-
talunya, que va celebrar 
la seva primera edició el 
1911, és la competició 
ciclista per etapes més 
antiga d’Espanya i la 
quarta del món, darrera 
del Tour de França, el 
Giro d’Itàlia i la Volta a 
Bèlgica. Actualment és 
inscrita al UCI ProTour, 
la màxima categoria de 
curses ciclistes mundial.

Els municipis de la vall de camprodon 
deixen de formar part de l’accionariat de vallter 2.000
Després que l’octubre 
passat la Generalitat, a 
través de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC), fes 
efectiva la compra del 
70% de les accions de 
l’estació d’esquí Vallter 
2.000, els municipis que 
formen part de la Man-
comunitat de la Vall de 
Camprodon han deixat 

de formar part de l’accio-
nariat de l’empresa. Fer-
rocarrils de la Generalitat 
ha aportat 2,4 milions 
d’euros, i s’ha convertit 
en l’accionista principal, 
així com en el gestor 
del complex. L’antiga 
propietat, Salvador Serra 
SA, i l’Ajuntament de 
Setcases, propietària dels 

terrenys, continuaran a 
la societat. Ferrocarrils 
informa als ajuntaments 
de les accions que pren a 
la comarca i de la gestió 
de les estacions d’es-
quí. Segons l’alcalde de 
Llanars, Esteve Costa, “la 
gestió pública de l’estació 
és una molt bona notícia 
per al territori, ja que 

s’evita el tancament d’un 
dels principals motors 
econòmics i turístics de 
la zona”. A més, valora 
molt positivament l’ac-
titud dels nous respon-
sables de l’empresa, que 
ja ha convocat diverses 
reunions amb els repre-
sentants dels municipis 
de la comarca amb la 

finalitat de promoure 
idees per activar l’esta-
ció d’esquí i dissenyar 
accions de promoció, per 
atraure un major nombre 
de visitants. Els promo-
tors ja han realitzat obres 
de millora a l’estació d’es-
quí, sobretot les que fan 
referència a la seguretat 
de les instal·lacions.

Aquesta no és la primera vegada que Llanars és 
l’escenari d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalu-
nya. El 14 de juny de 1992 es va celebrar l’etapa final 
de la ronda catalana, entre Llanars i Sant Feliu de 
Guíxols. En aquella ocasió, el guanyador de l’etapa 
va ser el francès Laurent Jalabert, mentre que al podi 
absolut s’alçava amb la victòria Miguel Indurain, el 
mític ciclista navarrès que aquell mateix any ja havia 
guanyat el seu segon Tour de França i el seu primer 
Giro d’Itàlia.

La volta 
torna 
21 anys 
més tard

fa 89 anys...
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La rEStauraciÓ dEL 
frontaL roMànic  dE 
L’ESGLéSia dE Sant EStEvE
L’obra d’art, ara en mans d’experts del Centre de restauració de béns Mobles  
de Catalunya (CRBMC), tornarà a Llanars totalment recuperada

El frontal de Sant Es-
teve és una de les joies 
patrimonials de Llanars. 
Aquesta obra d’art del se-
gle XII presideix l’església 
de Sant Esteve des de la 
seva consagració per part 
de Guillem de Perata-
llada, bisbe de Girona, 
el 10 de novembre de 
1168. Lògicament, el pas 
del temps l’havia anant 
deteriorant i l’Ajunta-
ment va decidir posar fil 
a l’agulla per restaur-lo 
amb el màxim respecte i 
poder lluir-lo amb tot el 
seu esplendor. 

El primer pas va ser 
posar-se en contacte amb 
els experts del Centre 
de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya 
(CRBMC), que es van 
mostrar molt interessats 
en restaurar-lo, però, com 
acostuma a passar en 
aquests temps de crisi, 
no hi havia prou diners 
disponibles per dur a ter-
me la feina. Així que es 
va demanar una subven-
ció al Departament de 
Cultura i el 13 de juliol 
de 2012 es va fer pública 
la resolució que anunci-
ava la concessió de 7.020 
euros per a la recuperació 
de la peça.

El mes de novembre, 
els professionals del 
CRBMC van venir a 
Llanars a recollir l’altar 
romànic i traslladar-lo 
a les instal·lacions de 
l’organisme a Valldoreix 
(Barcelona), en els tallers 
dels quals s’està duent a 
terme la restauració, que 
està prevista que acabi en 
els propers mesos, quan 
tornarà a l’església de 
Sant Esteve de Llanars.

Una peça única
El valuós frontal d’altar, 
que té unes mides de 105 
x 165 cm, es troba situat 
dins l’església de Sant 
Esteve de Llanars, a la 
capella de mà dreta. Es 
tracta de l’únic exemplar 
que es conserva “in situ” 
a la comarca del Ripollès.

Aquesta obra data de la 
segona meitat del segle 
XII, època en què tenia 
vigència el moviment 
artístic del neobizan-
tisme, que proposava 

el retorn a la rigidesa 
en contraposició amb 
una certa humanització 
dels personatges. Tot i 
això, al frontal s’observa 
l’intent per aconseguir la 
mobilitat i el volum dels 
cossos representants, i 
presenta més connexions, 
pel que fa a l’estil, amb 
les pintures del Rosselló 
i la Cerdanya que no pas 
amb les obres atribuïdes 
al taller de Ripoll.

Peculiaritats
Una de les seves peculi-

aritats és el fons estucat, 
amb unes diferències 
cromàtiques que ajuden, 
amb el traç de les línies, 
a crear una sensació de 
volums en els plecs del 
vestits. A més, la roba és 
molt treballada i deco-
rada.

En la part central del 
frontal, es pot obser-
var al pantocràtor que 
beneeix amb la seva mà 
dreta, mentre que amb 
l’esquerra sosté un llibre. 
L’envolten els quatre sím-
bols del Tetramorf (àngel 
o home, lleó, bou i 
àliga, que representen els 
quatre evangelistes). En 
la part superior esquerra 
es troba a Sant Esteve 
ordenat com a diaca per 
quatre apòstols. En la 
imatge inferior, apareix 
el sant lapidat, mentre 
observa l’escena Saül, qui 
després serà Sant Pau, ja 
que la tradició diu que 
ell aguantava els vestits 
dels saigs encarregats de 
llençar les pedres.

A la banda dreta, en 
la part superior, es veu 
a Gamaliel i el seu fill 
Abibas, que va ser l’en-
carregat d’enterrar el cos 
de Sant Esteve. Quatre-
cents anys després de la 
mort del sant, Gamaliel 
s’apareix al pare Llucià 
i li indica on és sepultat 
el sant. L’autor va pintar 
a Gamaliel tocant amb 
una vara a Llucià, que 
està estirat en un llit, 
per remarcar la veracitat 
d’aquesta aparició. En 
l’escena inferior dreta, 
es veu al bisbe Joan de 
Jerusalem i al pare Llucià 
amb el cos desenterrat de 
Sant Esteve.
 

El Centre de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya (CRBMC) és l’organis-
me responsable de la conservació i restauració del 
patrimoni cultural moble català. Intervé materials 
arqueològics, pintura mural, escultura en pedra, 
escultura i pintura sobre fusta i pintura sobre tela.

El CRBMC també col·labora amb altres institu-
cions i professionals de la conservació-restauració 
perquè puguin aprofundir en el coneixement dels 
aspectes materials de les obres. D’una banda, l’orga-
nisme posa a la seva disposició serveis de fotografia, 
radiografia, laboratori d’anàlisis fisicoquímiques, 
biblioteca, hemeroteca i videoteca. I de l’altra, for-
ma professionals i organitza cursos, conferències i 
seminaris sobre temes de conservació-restauració.

un centre de 
restauració 
especialitzat
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Gran èxit 
dEL concurS 
d’EnGaLanar 
carrErS
La plaça de l’Om va guanyar el primer premi

Per segon any conse-
cutiu, la Comissió de 
Festes va convocar el 
Segon Concurs d’En-
galanament de carrers a 
Llanars. La proposta es 
va dur a terme durant els 
actes de la festa major de 
la població, del 21 al 25 
de setembre.
Els veïns dels diferents 

carrers de Llanars es 
van reunir per guarnir 
els seus carrers en una 
convocatòria que va 
tenir molt d’èxit i que 
fa preveure que aquest 
any es torni a celebrar. 
Els guanyadors van ser 
els veïns de la plaça de 
l’Om, mentre que el 
segon premi va ser per al 

carrer Font d’en Rafel i 
el tercer per al Quintà. A 
profitem aquest butlletí 
per felicitar a tots els vila-
tans i dir que no deixin 
decaure aquesta magní-
fica iniciativa. Gràcies a 
tots pel vostre entusias-
me. Això dóna alegria i 
exemple en temps com 
els que corren.

1. La plaça de l’Om va guanyar el primer premi.
2. El segon premi va ser per al carrer Font d’en Rafel.
3. Els tercer premi va recaure en el carrer Quintà.

1. 

2. 

3. 

una festa major 
molt participativa
La Comissió de Festes, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Llanars 
i de diverses entitats de 
la vila, va organitzar, 
setembre passat, una festa 
major que va resultar ser 
molt divertida i engresca-
dora, amb un programa 
molt popular que va agra-
dar tant a petits com a 
grans. Música, sardanes, 
jocs per a la mainada, 
balls, activitats esporti-
ves i l’arrossada popular 
van ser alguns dels actes 

que van omplir Llanars 
durant una festa marcada 
per la gran participació.
El pregó, com cada any, 
va anar a càrrec de l’He-
reu i la Pubilla de l’any 
anterior, la Laura Pedrosa 
i en Xavier Blanch.
Aquest any, aquestes dis-
tincions van recaure en 
Laura Noguer Garrigoles 
i Jordi Blanch Genís. El 
tradicional ball que es 
feia a posteriori a Cam-
prodon, per la Puríssima, 
en el qual s’elegia l’Hereu 

i la Pubilla de la Vall de 
Camprodon, no va poder 
realitzar-se a causa de les 
obres en el pavelló. En 
aquesta ocasió, doncs, la 
votació es va fer per mitjà 
de les xarxes socials i els 
guanyadors van ser la pu-
billa de Setcases i l’hereu 
de Vilallonga de Ter.

Al camp de Tir es van dur a terme activitats diverses 
per la Festa Major que van atraure grans i petits

ELS danSairES pEtitS 
dE L’oM tornEn a baLLar

El ball de 
grans i petits 

va ser 
un dels 

atractius de 
la Festa Major

Una de les activitats més 
destacades de la festa 
major de 2012 va ser el 
ball que van protagonit-
zar el més petits de la 
vila: els dansaires petits 
de l’Om. Llanars té molt 
d’interès en ensenyar 
els balls tradicionals als 
més menuts, per tal que 
aquesta tradició de dan-
ses catalanes no es perdi. 
A més dels petits, també 
van ballar els Dansaires 
de l’Om i l’esbart Eu-
dald Coma de Ribes de 
Freser, en una actuació 
molt lluïda.

El menorquí Cris Juanico 
va cloure amb la seva ac-
tuació a la Sala de Ball de 
Llanars el 9 de setembre 
passat, el Festival de Mú-
sica de la Vall de Cam-
prodon 2012. El cantant 
va presentar els nous 
arranjaments que ha fet 
dels temes més coneguts 
de Ja t’ho diré i de la seva 

carrera en solitari. Tant 
en l’espectacle com en el 
disc, Dues pedres, Juanico 
només es fa acompanyar 
pel contrabaixista Joan 
Solà-Morales. El crooner 
va arrencar la seva actu-
ació amb la coneguda 
Si véns. Tot seguit s’hi 
van poder sentir temes 
tan emblemàtics com Es 

moment, Suspès en l’aire, 
Ei Joan o Ses al·lotetes, 
que van ser cantades pel 
centenar de persones que 
omplien la sala de ball 
del municipi. En els bisos 
finals, Juanico va cantar 
Així i tot, acompanyat de 
la veu d’Anna Pérez, ex-
cantant del grup Burman 
Flash.

El Festival d’enguany es 
va iniciar el 19 d’agost a 
la Sala Cooperativa de 
Villalonga de Ter, amb 
la presència de Mazoni, 
que va haver de penjar 
el cartell d’”entrades ex-
haurides”. El xativí Feliu 
Ventura, que presentava 
el seu àlbum Música i 
lletra, va actuar el 26 

d’agost a la Sala de Ball 
de Molló, mentre que la 
cantautora Lídia Pujol va 
omplir l’església de Setca-
ses per donar a conèixer 
l’espectacle Lais d’amor, 
el 2 de setembre. Aquesta 
darrera edició demostra 
que el nou format del 
festial, pensat per a espais 
més petits, és tot un èxit.

Amb els Dansaires de l’Om continua la tradició.

cris juanico tanca la 13a edició del festival 
de Música de la vall de camprodon
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indignació 
a Llanars per 
la manca de 
compromís 
de l’aca
Llanars aprova una moció per reclamar que s’acabi les obres 
dels col·lectors i es connecti la xarxa  a la depuradora 
de Camprodon

Llanars segueix abocant 
aigües residuals al riu. 
El motiu és que l’ACA 
(Agència Catalana de 
l’Aigua) encara no ha 
acabat les obres dels 
col·lectors que han de 
connectar la població 
amb l’EDAR de Cam-
prodon. L’Ajuntament 
ha aprovat una moció 
reclamant la fi de l’obra 
(pendent des de 2003) 

i en la qual qualifica la 
situació d’“intolerable”.

L’alcalde de Llanars, 
Esteve Costa, es va reu-
nir amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat i amb 
el director de l’ACA. I 
tot i que van dir que hi 
posarien fil a l’agulla, la 
realitat és que Llanars 
encara no està connectat 

a l’abocador de Cam-
prodon. Per aquesta raó, 
el consistori ha aprovat 
una moció en la qual es 
reclama a la Generalitat 
i a l’ACA que “finalit-
zi immediatament les 
obres” i solucioni les 
deficiències que s’han de-
tectat en el tram executat 
i que es restauri la llera i 
els terrenys afectats per 
les obres.

Les obres per connectar Llanars amb l’abocador 
de Camprodon va anys que duren. El projecte es 
va provar el febrer de 2003, però les obres es van 
endarrerir i no van començar fins el 2009. Tot i 
això, a principis de 2013, encara s’han de finalitzar. 
L’Ajuntament de Llanars considera que aquest fet 
significa un “greuge comparatiu dels habitants de 
Llanars envers la resta de ciutadans de Catalunya, 
atès que no disposen de sanejament de les seves 
aigües tot i haver pagat el cànon de sanejament al 
llarg de tots els anys”.

La caldera de 
biomassa, tot un èxit
Després d’un any de fun-
cionament, l’Ajuntament 
de Llanars valora molt 
positivament la instal-
lació i posada en marxa 
de la caldera de biomassa 
de 133 kW de potència. 
D’una banda, aquest 
sistema representa un im-
portant estalvi econòmic, 
ja que s’ha aconseguit 
reduir la factura energèti-
ca municipals en gairebé 
2/3 respecte a l’any 
anterior. 

També cal destacar que 
el combustible utilitzat 

per al seu funcionament, 
l’estella de fusta, és molt 
més econòmic que els 
combustibles fòssils tra-
dicionals. A més, aques-
tes estelles provenen del 
material que s’extreu de 
la recuperació de pastures 
del municipi. La caldera 
de biomassa també és 
avantatjosa des del punt 
de vista ambiental, ja que 
s’han deixat d’emetre a 
l’atmosfera 12.703 Kg de 
CO2.

Amb la instal·lació 
d’aquesta caldera, Llanars 

s’ha convertit en un mu-
nicipi pioner al Ripollès 
en la posada en marxa 
d’energies sostenibles. 
Aquesta caldera escalfa, 
a través d’una xarxa de 
distribució, tres equipa-
ments municipals: l’esco-
la Les Moreres, l’Ajun-
tament i la Cooperativa. 
Un estudi dut a terme 
recentment destaca, a 
més, que la Vall de Cam-
prodon disposa de prou 
biomassa forestal per 
abastar també el sector 
privat i els equipaments 
turístics.

un projecte 
interminable

Els Mossos 
d’Esquadra 
desmantellen 
la banda que 
havia robat 
a la botiga i 
a l’estanc de 
Llanars

Després d’una persecució de pel·lícula, els Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial del Ripollès 
van detenir el primer cap de setmana de desembre 
sis persones com a presumptes autors d’un total de 
18 robatoris amb força. Els assalts venien produint-
se des del mes d’octubre i afectaven negocis i 
domicilis particulars de Camprodon, Vilallonga 
i Llanars. Precisament, a Llanars havien entrat a 
l’estanc i a la botiga.

El dia de la seva detenció, la banda havia “visitat” 
Can Tiranda, l’Hostal La Falera i La Cabanya, tres 
hostals de Setcases, i s’havien endut electrodomès-
tics, ampolles de licor i altres estris, a més de diners 
en metàl·lic.  Els Mossos, que havien muntat un 
control a l’alçada de Sant Pau de Seguries per 
atrapar els lladres, van interceptar una furgoneta 
“molt carregada” amb quatre ocupants en el seu 
interior. Dos van ser detinguts a l’acte, mentre els 
altres dos fugien endinsant-se pel bosc. Llavors es 
va organitzar un impressionant operatiu policial, 
amb helicòpter inclòs, que va aconseguir detenir 
els fugitius. Els dos darrers van ser arrestats més 
tard en un control de carretera.

cursos 
d’informàtica a 
la cooperativa
L’Ajuntament de Llanars, 
juntament amb Televall, 
ha organitzat un curs 
d’informàtica a la 
cooperativa. Com que 
aquesta formació va tenir 
molt d’èxit i es van omplir 
les places disponibles, ara 
n’està preparant un altre.

Millores al 
recinte de 
contenidors
L’Ajuntament de Lla-
nars ha acabat el teulat 
per cobrir el recinte de 
contenidors del passeig 
del Quintà. D’aquesta 
manera, els contenidors 
ja no s’ompliran d’aigua i 
quedaran més amagats.

Els reis tornen 
a visitar 
Llanars
Els Tres Reis d‘Orient 
van tornar a visitar 
Llanars en camell, com 
ja acostuma a ser tradici-
onal. Ses Majestats van 
passejar pels carrers de 
la població, que estaven 
plens de gom a gom de 
gent que volia donar 
la benvinguda a uns 
personatges tan il·lustres. 
Des de l’Ajuntament, es 
vol agrair la tasca de tots 
aquells que fan possible 
que es puguin dur a ter-
me activitats d’aquestes 
característiques que fan 
mantenir la il·lusió a la 
mainada i als que no ho 
són tant!

arranjaments 
al carrer 
cerdanya
Aprofitant les obres de 
pavimentació del carrer 
Moré, s’ha arranjat el 
paviment del carrer 
Cerdanya, que es trobava 
en mal estat.

torna el 
macramé
La Comissió de Festes de 
Llanars va organitzar un 
curs de macramé, per tal 
d’introduir els interessants 
en aquesta tècnica 
artesana. La proposta va 
tenir bona acceptació.
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a estudiar  
els bolets!
Aquest curs 2012-2013, els alumnes 
de l’escola Les Moreres de Llanars 
estudien tot el que fa referència
a aquests vegetals

Tots els cursos de l’escola Les Moreres de Llanars treba-
llem aquest any una temàtica conjunta: els bolets. Així, 
hem dut a terme diferents activitats relacionades amb el 
món d’aquests vegetals.

Al llarg de la tardor vam anar a buscar bolets i vam 
estudiar els rovellons, els pets de llop, les vaquetes, els 
cama-secs, els escarlots, els bolets de tinta i algun bolet 
de soca...

Amb aquests bolets vam realitzar una observació direc-
ta i vam elaborar una fitxa tècnica amb les caracterís-
tiques més importants del barret, l’himeni i el peu de 
cadascun d’ells. 

També vam observar les espores, el color, l’interior  i 
l’exterior, les seves dimensions, si són o no comestibles, 
com els podem cuinar...

La ubicació de la nostra escola ens permet realitzar 
diferents treballs d’observació i investigació amb un 
contacte directe amb l’entorn més proper. Alhora, 
també potenciem actituds i valors de respecte vers el 
medi ambient.

“a Llanars em sento 
com a casa, gràcies 
a la junta i a la gent 
del poble”

Entrevista a mossèn Josep Sala, rector de Llanars i Camprodon

Mossèn Josep Sala, de 62 anys, va néixer a Ripoll però va créixer a les Lloses. 
Fins el novembre del 2008 va ser rector de Campdevànol, i va ocupar les parrò-
quies de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló i Borgonyà. Actualment, és rector de 
Camprodon i Llanars del Bisbat de Vic.

Mossèn, com us ha 
deixat l’església de Sant 
Esteve mossèn Lluís 
Suriñach?
Entrar a aquesta església 
em va impactar molt. El 
venerable mossèn Lluís 
va deixar una petjada 
molt forta. Han estat 
molts anys molt ben 
treballats. El primer que 
em vaig preguntar va ser: 
“ho sabré fer?”

Us heu sentit ben aco-
llit a Llanars?
Molt, molt. Llanars té 
una Junta Parroquial que 
s’ocupa de tot. Tot gràcies 
a la iniciativa de mossèn 
Medina, substitut durant 

un curt període de 
mossèn Suriñach abans 
que arribés jo. Mossèn 
Medina necessitava 
ajuda, ja que anava 
molt atabalat. La Junta 
Parroquial és un grup de 
persones responsables i 
voluntàries que s’ocupen 
de tot, fins i tot de les 
coses litúrgiques. Em 
sento com a casa gràcies 
a la Junta i a la gent del 
poble.

La Vall de Camprodon 
és assídua a l’església?
La veritat és que acabo 
d’arribar i no ho conec 
gaire, encara. El que 
sí que veig és que és 

una zona turística on 
conviuen dues comuni-
tats molt diferents. La 
comunitat dels que viuen 
a la zona i els que venen 
i van. És molt diferent 
d’on era abans. 

És un elogi que el can-
viïn d’església o tot el 
contrari, es converteix 
en un mal de cap?
Personalment, he fet les 
maletes molts cops en 
pocs anys. En 6 anys he 
canviat de parròquia 3 
vegades i la veritat és que 
es converteix en un mal 
de cap. Un lloc desco-
negut, nova gent, nova 
situació... És força dur. 

Però s’ha d’acceptar; és el 
que em toca fer. 

I com ho fa per compa-
ginar les dues parròqui-
es del Bisbat de Vic?
Ho porto molt bé. A 
Llanars diem la mis-
sa dissabte a les 7 del 
vespre, excepte els dies 
especials com Nadal, fes-
tes, etcètera, que també 
la diem diumenge. Així 
puc anar a les dues pobla-
cions sense problema.

I són molt diferents les 
parròquies de Campro-
don i la de Llanars?
La màxima diferència 
són els habitants. Són 
força iguals, les dues 
tenen les comunitats que 
hem parlat abans (les que 
viuen i les que venen i 
van). El fet que hi hagi 
poca distància em facilita 
molt les coses i no perdo 
tant de temps amb el 
desplaçament.

Pregunta obligatòria: ha 
afectat la crisi a l’Esglé-
sia?
Sí, i tant, però no només 
la crisi econòmica. A 

l’Església ja fa molts 
anys que l’afecta la crisi 
del jovent que no va a 
l’església. Aquest és ja 
un problema que dura 
molt de temps a totes les 
esglésies. 

Per acabar, us conside-
reu un mossèn tradi-
cional o trenca algun 
esquema?
Els mossens tenim uns 
referents que és Jesucrist 
i l’Evangeli i els hem de 
fer arribar als pobles que 
ens destinen. Ahir, avui 
i sempre és el missatge i 
és necessari actualitzar-
lo als temps que corren, 
és a dir, el 2013. És molt 
important el missatge 
que diu Déu i marcar 
una mateixa direcció. 
Déu diu moltes coses i 
la gent té la necessitat 
de descobrir el missatge 
d’alliberament.

I l’aconsegueix fer arri-
bar, aquest missatge?
Ho intento, no sóc tan 
agosarat per dir que ho 
aconsegueixo, però ho 
intento.  

L’ENTREVISTA .15
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rEcoLLida 
SELEctiva: 
apoStEM pEL 
MEdi aMbiEnt
El Consell 
Comarcal del 
Ripollès ha 
fet pública 
la memòria 
de recollida 
selectiva 
i la tendència 
general és 
positiva, tot i 
que no s’ha de 
baixar la guàrdia

La “Memòria tècnica 
de la gestió de residus 
municipals a la comarca 
del Ripollès” del 2011, 
que s’ha fet pública darre-
rament, assegura que 
en general, la tendència 
pel que fa a la recollida 
selectiva és positiva, tot i 
que cal seguir treballant 
per disminuir el nombre 
de residus i per reduir el 
nombre d’impropis, és a 
dir el nombre de residus 
que van a parar a un 
contenidor equivocat.

En general i durant l’any 
2011, a la comarca es van 
recollir 15.168 tones de 
residus municipals

A continuació, repassem 
els contenidors que es 
troben a la població de 
Llanars i les tones de 
residus que es recullen. 
El què cal és millorar 
aquestes xifres.

FORM (Fracció orgànica)
Contenidor beix amb tapa de color marró
Nº tones recollides a la comarca: 1.746,79 tones
Nº contenidors a la comarca: 575 contenidors de 240 litres de capacitat
On va? A la planta de compostatge d’Olot, per obtenir-ne compost.
Nº contenidors Llanars: 11 unitats
Tones Llanars: 40,45 tones

Durant l’any 2011 es van recollir un 5% menys 
que l’any anterior, però durant els cinc darrers 
anys s’ha observat una tendencia positiva. A la 
recollida de fracció orgánica només s’observa 
un 5% d’impropis, és a dir, restes que haurien 
d’anar a un altre contenidor.

VIDRE 
Contenidor verd
Nº tones recollides a la comarca: 766,36 tones de vidre
Nº contenidors a la comarca: 261 contenidors iglú de 2.500 litres de capacitat
On va? A la planta de valoració Santos Jorge SA.
Nº contenidors Llanars: 4 unitats
Tones Llanars: 14,85 tones

La tendència en la recollida de vidre ha dismi-
nuït un 1,6 % respecte 2010, però en els darrers 
cinc anys s’ha observat una augment positiu. 
De la comarca, Queralbs és el municipi que 
recicla més vidre, i Camprodon, el que ho fa 
menys.

REBUIG
Nº tones recollides a la comarca: 9.107,57 tones
Nº contenidors a la comarca: 1.105 contenidors de 1.100 litres de capacitat
On va? Al dipòsit controlat d’Oris.
Nº contenidors Llanars: 29 unitats
Tones Llanars: 230,74 tones

Durant l’any 2011 es van recollir un 13% 
menys que l’any anterior. Cal remarcar 
que la quantitat de tones que van a parar a 
l’abocador ens perjudica econòmicament i 
afecta al medi ambient. Per resoldre-ho cal 
incrementar el reciclatge i en separar bé les 
diverses fraccions.

ENVASOS
Contenidor groc
Nº tones recollides a la comarca: 507,32 tones d’envasos
Nº contenidors a la comarca: 251 contenidors iglú de 2.500 litres de capacitat
On va? A la planta de valoració Contenidors del Berguedà SA.
Nº contenidors Llanars: 4 unitats
Tones Llanars: 6,09  tones

Ens els darrers cinc anys s’ha registrat una 
tendència molt positiva en aquesta reciclatge, 
amb un augment global del 26%. El municipi 
que recull més envasos és Sant Joan de les 
Abadesses i el que menys, Vilallonga de Ter.

PAPER - CARTRÓ
Contenidor blau
Nº tones recollides a la comarca: 1.085,26 tones 
Nº contenidors a la comarca: 274 contenidors iglú de 2.500 litres i 
metàl·lics de 3.000 litres
On va? A la planta de valoració Recuperacions Muntada SA.
Nº contenidors Llanars: 6 unitats
Tones Llanars: 18,01 tones

Ens els darrers anys hi ha hagut una 
tendencia a la baixa, i la recollida ha 
disminuít un 9%. El municipi que recull més 
cartró és Queralbs i el que menys, Ogassa.


