
Butlletí  d'informació
del municipi de Llanarsl'Om

· Abans / Ara · Editorial · Notícies · Hisenda · Educació · Urbanisme · Medi ambient · Festa Major
· Agricultura · Cultura · Societat · Comunicació · Racó de l'arxiver · Patrimoni · Fires · L'entrevista

15

Estiu 2016



2

Abans / Ara

Anys 30. L'església, incautada pel "Comité", serví durant la Guerra Civil com a magatzem de queviures.

Imatge actual de la plaça de l'Om, amb l'església de Sant Esteve de fons.



Benvolguts llanarencs i llanarenques!

Ja fa un any que em vàreu elegir per ser el vostre
alcalde...., com passa el temps! Us he de dir que ha
passat volant.

Recordo els dies abans de les eleccions, quan amb
l�Esteve, l�anterior alcalde, comentàvem i em parlava
del funcionament de l�Ajuntament, dels projectes
començats, dels acabats que calia justificar, de les coses
que em podria trobar, de les reunions amb els
ramaders, de la piscina, dels pressupostos...., moltes
gràcies pel teu ajut!

De tota manera la percepció inicial que et fas no té res
a veure amb la sensació que tens quan et trobes davant
la realitat de l�Ajuntament, amb el dia a dia. Mai
m'hauria imaginat el munt de coses que passen i que
s�han de gestionar en un poble.

Llanars és un poble petit, amb un cens de poc més de
500 habitants. Això sí, amb molta gent que passa dies
aquí entre nosaltres o bé hi tenen la segona residència
i on, per gestionar l�Ajuntament, hi som els regidors,
les administratives, la brigada i les col·laboracions de
l�arquitecte i la secretària-interventora, poqueta gent
per molt volum de feina.

La diferència amb els Ajuntaments grans, i per mi la
gran diferència, és el tracte tan proper que tens amb
la gent. En els grans, abans d�arribar a l�alcalde o
regidors hi trobes molts �filtres�... Aquí no, la relació és
molt propera i això fa que tot sigui molt directe i que
la gent pugui expressar les seves inquietuds, propostes
i, fins i tot, queixes. Aquest contacte ens pot ajudar a
trobar-hi alhora les solucions.
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Un cop dit això, us vull presentar aquesta edició de la
revista de l�Om. Aquesta publicació la va iniciar
l�anterior govern i ens sembla una manera fantàstica
d�explicar les coses que passen a l�Ajuntament, els
projectes, pressupostos, etc., tot el que fa referència a
l�Ajuntament i que moltes vegades la gent no percep.
Ens dóna la possibilitat d�explicar-vos moltes de les
coses que hem fet i el perquè les hem fet. És per això
que nosaltres la volem continuar.

El que comprovareu però és que, hem canviat el format,
perquè sempre va bé de donar-li una nova visió,
diferent maquetació, etc., i també la periodicitat, que
passarà a ser anual, ja que, fer-la cada mig any
representa molta dedicació i més tenint en compte
que ara la redactem nosaltres mateixos i ens treu molt
de temps de la gestió diària.

Som conscients que algunes coses es podien haver fet
diferent ... és normal, tothom té la seva visió i manera
d'entendre les coses. Penseu que aquest any ha sigut
un any d�aprenentatge molt important per nosaltres,
estem aprenent encara com gestionar millor
l�Ajuntament i els nostres recursos, que val a dir, en
aquest moment són molt minsos i per la circumstància
que estem vivint no sembla que en un futur proper es
puguin millorar massa. Malgrat això, estem contents
de la nostra gestió atès que l�hem fet de la millor
manera que hem sabut, esperem que vosaltres també.

Per acabar voldria agrair-vos la vostra col·laboració en
el funcionament del poble, en el vostre civisme, en la
predisposició a arribar a acords per millorar les coses,
en la participació en els actes que s'organitzen, etc.
També demanar-vos que persistiu en la vostra
col·laboració, sense ella, no seria possible tenir un
poble com el que tenim.

I un darrer agraïment..., a tots els regidors i
col·laboradors directes de l�Ajuntament. Us puc
assegurar que sense la seva dedicació i bona gestió
no seria possible tirar endavant el govern d'un poble
com el nostre. Moltes gràcies a tots i totes!

Que tingueu un bon estiu!

Editorial

Amadeu Rosell i Martí

Alcalde de Llanars
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El 13 de juny de 2015, a les 13:00 h., es va celebrar la
Sessió de Constitució de l'Ajuntament de Llanars per
a la legislatura 2015-2019. El consistori va quedar
constituït de la següent manera:

Alcalde:  Amadeu Rosell i Marti
Regidors:

Joan Moret i Roqué
Josep Buixeda i Pagès
Joan Solé i Guitart
Jordi Llongarriu i Canal
Mireia Guillaumes i Vilanova

El 19 de juny de 2015, a les 20:00 hores, es va celebrar
la Sessió per determinar el Règim de Funcionament
de l'Ajuntament, es va donar compte dels decrets
d'alcaldia de nomenament del regidor Joan Moret i
Roqué com a Tinent d'Alcalde i d'atribució d'àrees de
gestió als regidors.

Legislatura 2015-2019. Nou Ajuntament. Regidors

A la mateixa sessió de 19 de juny de 2015 es va acordar:

- Establir les sessions ordinàries del Ple el tercer
divendres de cada tres mesos, coincidint amb el tercer
mes de cada trimestre, a les 19:30 hores, amb el ben
entès que si el dia preestablert de celebració coincidís
en festiu, l�alcalde convocaria la sessió ordinària en la
data que considerés més oportuna dins el mateix mes,
mantenint-se l�hora de celebració.

- Designar com a membres de la Comissió especial de
Comptes,  els següents:

Sr. Amadeu Rosell Marti o regidor/a a qui delegui
Sr. Joan Moret Roqué o regidor/a a qui delegui
Sr. Josep Buixeda Pagès o regidor/a a qui delegui

- Designar els representants de l'Ajuntament a diverses
entitats

- Protecció civil i ADF Vall de Camprodon: Joan Moret
- Mancomunitat de la Vall de Camprodon:  Josep

Buixeda
- Societat Joventut Llanarenca: Joan Solé

L�alcalde és, d�acord amb la Llei reguladora de les bases
del règim local, el representant de l�Ajuntament i ho
serà en aquelles entitats no expressament atribuïdes.

En Sessió Plenària de 18 de setembre de 2015 va
prendre possessió del càrrec de Regidora la Sra. Anna
Solé i Costa.

Les àrees de gestió atribuïdes per l'alcaldia a cada regidor són les següents:

  Tasques

- Disciplina urbanística - Serveis turístics
- Habitatge social - Indústria, tallers, comerços, activitats industrials
- Llicències d�activitats

- Gestió dels comunals - Gestió del forest públic
- Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,...)
- Organització d�esdeveniments relacionats amb la regidoria
- Gestió de les aigües residuals - Gestió dels residus
- Agenda 21 - ADF�s

- Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,.....)
- Gestió aigües potables - Cooperativa
- Mancomunitat Vall de Camprodon - Noves tecnologies
- Gestió de l�arxiu documental

- Escoles - Gestió dels equipaments esportius
- Joventut - Organització d�esdeveniments esportius  i d�oci

- Festes - Organització esdeveniments culturals
- Gestió de la junta del Ball - Associacions locals

- Serveis Socials - Sanitat

Regidor: Jordi Llongarriu
Urbanisme i
Promoció Econòmica

Regidor: Joan Moret
Agricultura, Ramaderia
i Medi Ambient

Regidor: Josep Buixeda
Serveis municipals

Regidora: Mireia Guillaumes
Educació i Esports

Regidor: Joan Solé
Cultura i Festes

Regidora: Anna Solé
Serveis Socials i Sanitat



Notícies
Mancomunitat Vall de camprodon
La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
va constituir-se l'any 1975 i correspon a l'alta vall del riu
Ter, una realitat geogràfica dels Pirineus orientals en
contacte amb el Conflent i el Vallespir (a la Catalunya
Nord), la Garrotxa, el Ripollès i la Vall de Ribes. A la Vall
de Camprodon també hi pertany el sector de Beget,
geogràficament a l'Alta Garrotxa, però terme de
Camprodon. Actualment està formada per 6 municipis:
Sant Pau de Segúries, al sud; Camprodon, que actua de
centre de la Vall, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, a
l'alta vall del riu Ter; i Molló, a la conca del riu Ritort i en
contacte amb el Vallespir.

Trasllat de l�oficina de correus
El passat mes de juliol de 2015, l'oficina de correus de
Llanars, que des de feia uns quants anys estava ubicada
a la segona planta de l'edifici seu de l'Ajuntament de
Llanars, es va traslladar per diferents motius a un local
independent situat a la planta baixa de l'edifici de la
Cooperativa on actualment segueix en funcionament,
de dilluns a dissabte, de 10.00 h a 10.15 h.
Els motius varen ser principalment que atenent que la
seva antiga ubicació estava al costat de l�arxiu i d'unes
dependències municipals, creiem que havien d�estar
menys exposades a visites foranes. També que el fet
d�estar en un segon pis era una dificultat per accedir-hi,
sobretot per la gent gran.

Equip de govern (legislatura 2015-2019)
En el Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon,
de 20 de juliol de 2015, es va nomenar el Sr. Xavier Juncà
i Morer com a nou President de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall de Camprodon. Posteriorment,
per Decret de Presidència de la Mancomunitat, de data
7 de setembre de 2015, es va nomenar Vicepresident
l'Alcalde de Llanars Sr. Amadeu Rosell Marti.

A més, cada ajuntament membre hi té un representant.
El regidor delegat per l'Ajuntament de Llanars a la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, per acord del
Ple d'organització i funcionament, celebrat el dia 19 de
juny de 2016, és el Sr. Esteve Buixeda i Pagès.

Un pas endavant en el projecte de via ciclista del Ter
El 3 de juny de 2016, el Director General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre va aprovar el projecte "Via ciclista del
Ter. Del camí el Pont del Reixac a Llanars" i en concret el tram Camprodon-Llanars. Posteriorment, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 7152, de 30 de juny de 2016, va sortir publicada la Resolució de 22 de juny de 2016
per la qual s'obria el termini d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel projecte.
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Pressupost de l'Ajuntament de Llanars per a l'exercici 2016
L'Ajuntament de Llanars aprova un pressupost continuista: en sessió celebrada el 27 d'octubre de 2015, va aprovar el
Pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2016. L'expedient es va exposar al públic mitjançant anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis i al WEB de l'Ajuntament, sense que durant el termini
reglamentari es presentessin reclamacions.

El pressupost ascendeix a 508.775,00 euros, una xifra similar a la de l'any 2015 i s'han ajustat els ingressos i les despeses.
No compta en cap inversió important però és un pressupost previsor de cara a qualsevol contingència.

El desglossament de les previsions d'ingressos i despeses és el següent:

Hisenda

Plantilla de personal 2016

DESPESES

DENOMINACIÓ EUROS

DESPESA DE PERSONAL 111.904,69

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 236.557,71

DESPESES FINANCERES 3.255,35

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 97.057,25

DESPESES CORRENTS 448.775,00

INVERSIONS REALS 32.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 28.000,00

DESPESES DE CAPITAL 60.000,00

TOTAL DESPESES 508.775,00

INGRESSOS

DENOMINACIÓ EUROS

IMPOSTOS DIRECTES 236.665,48

IMPOSTOS INDIRECTES 9.700,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS 100.996,83

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 137.212,69

INGRESSOS PATRIMONIALS 4.200,00

INGRESSOS CORRENTS 488.775,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 20.000,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00

INGRESSOS DE CAPITAL 20.000,00

TOTAL INGRESSOS 508.775,00

PLANTILLA DE PERSONAL PLACES VACANTS GRUP

A) FUNCIONARIS

Administració general

Auxiliar administrativa 1 0 C2

Total plantilla personal funcionari 1 0

B) LABORALS:

Auxiliar administrativa 1 1 C2

Peó manteniment 2 2 AP

Personal de neteja 2 2 AP

Total plantilla personal laboral 5 5

TOTAL GENERAL 6 5

La plantilla de personal no ha sofert
canvis pel que fa a el nombre de
places, no obstant per acord del Ple
de l'Ajuntament de 17 de desembre
de 2015 es va ampliar a jornada
completa la plaça de peó que estava
prevista a mitja jornada.
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Subvencions

Exercici 2015

Les subvencions sol·licitades durant l'exercici 2015 i la seva situació de tràmit, són les següents:

SUBVENCIONS EXERCICI 2015

Cost Import
Concepte Subvenció Organisme Actuació  Subvenció Observacions

Altell i llotges sala polivalent Diputació 28.924,71 15.000,00 Cobrada

Fons de Cooperació econòmica i Diputació 50.050,30 21.675,00 Cobrada
cultural 2015 - Despeses corrents
conservació camins i carreteres i
energia elèctrica 

Fons de Cooperació econòmica i Diputació 3.830,00 3.825,00 Cobrada
cultural 2015 - Despeses culturals 

Fira de Pagès Diputació 989,15 300,00 Cobrada

Despeses corrents consultori mèdic, Dipsalut 3.620,25 1.800,00 Cobrada
llum, calefacció, neteja

Actuacions matèria forestal - Diputació 2.583,35 2.133,00 Cobrada
sega de marges 

Actuacions matèria forestal - Diputació 3.652,95 3.287,65 Cobrada
recuperació de pastures 

Despeses corrents Jutjat de Pau Generalitat 860,00 860,00 Justificada pendent de cobrar

Noves tecnologies - Diputació 1.278,99 781,66 Cobrada
equipament informàtic 

Comptabilitat i gestió energètica Diputació 338,74 259,20 Cobrada

Millora de l'eficiència energètica a Diputació 1.929,00 1.736,00 Justificada, pendent de cobrament
les oficines i despatx alcaldia 

Pla Especial d'Inversions Sostenibles, Diputació 12.444,66 10.862,46 Cobrada
Pavimentació del carrer del Ter

Compensacions càrrecs electes Generalitat 12.472,85 12.472,85 Justificada, pendent de cobrament

Ordenació ambiental de la Generalitat 21.839,38 10.919,69 No atorgada, en reserva
il·luminació exterior del nucli urbà - 
Canvi de pàmpols i làmpades
C/. Moli, C/. Cerdanya,
sector Saletes i Pedreguet  

Gestió forestal sostenible, Obertura Generalitat 12.947,00 10.700,00 Atorgada, pendent de justificació i 
de vial, muntanya de Feitús cobrament

Gestió forestal sostenible, aclarida Generalitat 15.518,25 7.695,00 Atorgada, pendent de justificació i
de millora muntanya de Feitús  cobrament

Arranjament d'esllavissada Diputació 3.321,64 2.059,00 Cobrada
a Feitús de Dalt 

Concert de música clàssica Generalitat 2.082,25 600,00 Cobrada

Activitats culturals diverses Diputació 9.189,94 8.270,94 Denegada

Concurs de Cavall Pirinenc Català Diputació 1.800,00 1.500,00 Cobrada

Substitució d'escales d'accés Generalitat 3.049,20 2.744,28 No atorgada, en reserva
al vas de la piscina 
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Regularització Cadastral

A finals del mes de juliol del 2014 el Ministeri d'Hisenda,
Gerència Territorial del Cadastre, ens va comunicar que
el municipi de Llanars, per Resolució de la Direcció
General del Cadastre, s'inclouria dins la relació de
municipis susceptibles de regularització cadastral,
d'acord el que determina la disposició addicional 3a
del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI).
La regularització cadastral te com a finalitat posar a
tributar les omissions de béns immobles urbans i béns
immobles rústics amb construccions, així com l'alteració
de les seves característiques.

Exercici 2016

Les subvencions que en aquest moment tenim tramitades de l'exercici 2016 i la seva situació de tràmit, són les següents:

SUBVENCIONS EXERCICI 2016

Cost Import
Concepte Subvenció Organisme Actuació  Subvenció Observacions

Ordenació ambiental de Diputació 21.839,38 10.000,00 Sol·licitada
la il·luminació exterior del
nucli urbà - Canvi de pàmpols i
làmpades C/. Moli, C/. Cerdanya,
sector Saletes i Pedreguet 

Comptabilitat energètica Diputació 340,74 306,66 Atorgada

Fons de Cooperació econòmica i Diputació 40.500,00 3.975,00 Atorgada, pendent de
cultural 2015 - Despeses culturals  justificar, fins a 30/11/2016

Fons de Cooperació econòmica i Diputació 40.000,00 22.525,00 Atorgada, pendent de
cultural - Despeses corrents, justificar, fins a 30/11/2016
enllumenat, camins i carreteres

Contractació d'actuacions Generalitat No té quantia específica, consisteix en un descompte en 
dins el Programa. Cat el preu del catxé dels grups inclosos dins del Programa.Cat

Fira de Pagès Diputació 1.200,00 300,00 Atorgada

Actuacions matèria forestal Diputació 3.194,00 2.022,46 Atorgada
- sega de marges 

Actuacions matèria forestal Diputació 4.925,00 3.279,70 Atorgada
- recuperació de pastures 

Descalçament del camí de Feitús Diputació 1.185,99 1,185,99 Pendent de resolució

Noves tecnologies - Renovació Diputació  694,05 No cal presentar pressupost, és 
d'equipament informàtic una subvenció ja fixada i com a 

mínim s'ha de justificar l'import 
atorgat.

Despeses en les carreteres Diputació 6.100,00 5.795,00 Sol.licitada pendent de resolució
afectades per nevades i glaçades

Concurs de Cavall Pirinenc Català Diputació 1.800,00 1.500,00 Contemplada en els ressupostos 
de la Diputació

Concert de Música Clàssica Generalitat 500,00 Atorgada

Actuacions a la piscina municipal Diputació 5.977,40 4.000,00 Sol.licitada

Són objecte de regularització:
- Els incompliments de l'obligació de declarar de forma

correcta i completa en supòsits d'obra nova, ampliació,
reforma integral, rehabilitació o canvi d'ús d'una
construcció.

- Les declaracions d'obra nova, ampliació, reforma o
rehabilitació extemporànies que es presentin durant
el període de regularització.

- Les piscines.

La regularització cadastral no implica una nova revisió
de valors cadastrals: els immobles regularitzats es
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Ordenances fiscals per a 2016
L'Ajuntament té la potestat de modificar anualment
les ordenances fiscals que regulen els impostos i les
taxes municipals. Els ingressos per aquests conceptes
són els que permeten finançar les despeses que cal
realitzar a l'Ajuntament pel funcionament ordinari i
manteniment dels serveis. Per exemple, la recaptació
total de taxes pel servei de subministrament d'aigua
ha de cobrir el cost de les despeses de gestió,
manteniment, reparacions de xarxa, tractament d'aigua,
etc., atribuïbles al servei d'aigua. Igualment passa amb
la taxa de recollida d'escombraries, que ha de cobrir
els costos de servei de recollida i tractament dels residus
sòlids urbans i transport a abocador, recollida selectiva,
neteja de contenidors, etc. Si el preu d'aquests serveis
s'incrementa cal adaptar les tarifes per poder-lo cobrir.

Els expedients de modificació de les ordenances fiscals
es tramiten durant el darrer trimestre de l'any anterior
a la seva vigència. L'Ajuntament, a finals del 2015 però,
a la vista dels informes sobre els costos previstos dels
serveis per a l'exercici 2016, va considerar de no
modificar cap ordenança. En conseqüència, els preus
dels impostos i taxes per a 2016 es mantenen igual
que els de l'exercici anterior.

Pòlissa de crèdit
Com a conseqüència del retard en la recepció de les
subvencions que teníem atorgades per part de la
Generalitat de Catalunya i altres organismes, el mes
de febrer del 2015 es va concertar una pòlissa de crèdit
per import de 80.000,00 euros, amb Banc de Sabadell,
per cobrir necessitats transitòries de tresoreria i poder
efectuar el pagament de les factures de proveïdors
dins del termini legalment establert. Aquest tipus
d'operació té una durada d'un any i es va realitzar per
tal de poder fer front a les despeses mentre esperàvem
que la Generalitat de Catalunya fes efectives les
subvencions. Sortosament els ajuts pendents es van
anar cobrant i no ha estat necessari d'usar, en cap
moment, els diners del crèdit, que va vèncer el nou de
febrer del 2016 i ja no caldrà renovar.

Les colònies de la ZER la Vall Ter

Els nens i nenes de l�escola Les Moreres, cada any marxem
de colònies amb els nostres companys de la ZER.
Hi anem tres dies i dues nits, les fem tots junts, dels més
grans als més petits.

Aquest any la temàtica pels més petits ha estat el bosc
dels sentits i els grans els volcans.

El primer dia l�autobús va deixar els petits a la Fageda
d�en Jordà i allà van caminar fins a arribar a dalt d�un
Tossol. Els més grans, els van portar a la cinglera de
Castellfollit de la Roca i van descobrir que el basalt de la
cinglera era de dues colades de lava.
A l�hora de dinar ja érem tots a la casa de colònies el
Rourell i ens hi vam instal·lar.
Una de les activitats més divertides de les colònies va ser
el joc de nit, que amb les llanternes buscaven estrelles
per la foscor. Els grans van ballar i cantar a la discoteca.
Després, no podia faltar la festa i la gresca dins les
habitacions.
El segon dia, els més gran de bon matí se�n van anar al
volcà Croscat i a la Fageda i es van quedar allà tot el dia
de pícnic.
Els petits, van continuar amb l�activitat de coneixença del
bosc, observant plantes i animals.
L�últim dia va ser el comiat de tots els alumnes de sisè de
la ZER que l�any vinent ja se�n van a l�institut, tots van
tenir una camiseta de record.

Les colònies de la ZER volen aconseguir autonomia,
coneixença i convivència entre tots els nens i nenes de
la ZER, gaudir d�una experiència única i emocionant amb
els amics.
Els divendres van arribar adormits, cansats, però amb
ganes de tornar-hi l�any vinent.

D'altres activitats realitzades com:
Sant Jordi, esquiada, Marineland, Platgeta Setcases ...

Educació
valoren amb la ponència vigent i el procediment no
afecta la resta d'immobles que tributen correctament.

Tot expedient de regularització exclou l'aplicació de
sancions, però comporta la liquidació d'una taxa de
60,00 � per immoble regularitzat que ha d'abonar el
titular cadastral.

En la mateixa comunicació de la Gerència Territorial
del Cadastre se'ns va comunicar també que,
simultàniament amb la regularització cadastral i d'acord
amb allò que disposa la disposició addicional 4a. Del
Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI),
es determinaria un nou valor cadastral per les
construccions indispensables pel desenvolupament
de les explotacions agràries, ramaderes o forestals en
sòl rústic, amb efectes al dia 1 de gener de 2016.
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Activitats de l�escola a la sala de ball

Aquest curs escolar 2015-2016 des de l�escola s�ha fet ús
de la sala polivalent de l�ajuntament de LLanars per
realitzar diverses activitats.

Al llarg de tot el curs escolar els alumnes de P3, P4 i P5
ha realitzat l�àrea de psicomotricitat en aquest espai a
l'igual que els alumnes de primària també i han realitzat
l�àrea d�educació física.

Per Nadal, els nens i nenes de l�escola dels més petits als
més grans van realitzar una petita representació teatral
adaptada dels pastorets de Josep Mª Folch i Torres.

Finalment, i com a cloenda dels curs escolar els alumnes
de l�escola les Moreres van realitzar una representació
teatral del Rei Lleó. Aquesta obra és el treball final que
s�ha anat realitzant al llarg del curs on els alumnes
participen de forma activa en aquest projecte des de
l�elaboració del text, vestuari i decorats.

Casal Llanars

Després de fer el Casal d�estiu durant cinc anys, de l�èxit
obtingut i del gran nombre de nens i nenes que tenim
cada any, volem provar de dur a terme la nova demanda
proposada per les famílies, poder fer el Casal per Nadal
i Setmana Santa. Això vol dir, un seguit d�activitats tan
diverses com anar d�excursió, fer tallers creatius, sortides
pel nostre entorn, manualitats, activitats esportives,... i
entre tots i totes vam fer possible que el Casal fos un èxit.
Per això ja vàrem engegar el del Nadal 2015 i el de la
Setmana Santa 2016. El nostre Casal està enfocat a donar
un servei oferint una àmplia franja horària per aquelles
famílies que tenen una llarga jornada laboral i els hi és
difícil de compaginar-la amb les vacances escolars dels
nens. La finalitat és que els nens/es puguin gaudir al
màxim aquella estona que passen amb nosaltres.

Per això volem donar les gràcies a tots i a totes per fer
possible que aquest Casal de Llanars sigui cada any un
èxit total, i per això cal que entre tots i totes posem el
nostre gra de sorra per poder fer que aquest servei sigui
un més en el poble, ja que els nens/es són el futur del
poble.
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50è Aniversari escola Les Moreres

El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el
dia 28 d'octubre de 1963, va adoptar l'acord de buscar
fonts de finançament per poder materialitzar el projecte
d'una nova escola.

Tot seguit es reprodueix literalment la petició en aquest
sentit, formulada el  dia 6 de novembre de 1963, davant
el Governador Civil, President de la Junta Provincial de
Construccions Escolars.

L�escola Les Moreres de Llanars va ser inaugurada el 17
de juliol 1966. Aquest estiu farà 50 anys.

"Excmo. Sr.

El que suscribre D. JORGE GARDELLA MARCE, Alcalde del
Ayuntamiento de Llanas, provincia de Gerona, ante V.E.
comparece y con el mayor respeto y consideración

EXPONE:  Que el Ayuntamiento de su Presidencia, en
Sesión Municipal celebrada el dia 28 de octubre del año
en curso, realizó un detenido estudio sobre la
conveniencia que significaria para la población escolar
de este Municipio, que arroja un censo de 69 alumnos en
grado de primera enseñanza, de construir unas escuelas
de nueva planta, dadas las condiciones insuficientes é
irreparables de los locales destinados hasta hoy a tan
importantisima función publica, asi como la construcción
de viviendas para los maestros, hasta hoy en número de
dos adscritos a tal servicio, y en tal sentido el
Ayuntamiento por mayoria absoluta, acordó autoritzar
a esta Alcaldia para que hiciere los tramites legales
encaminados a tal fin y q recabar de las Autoridades
Superiores la Ayuda Economica que para realizar las
mentadas construcciones, se digne conceder a este
Municipio dentro de las Atribuciones Superiores que la
Ley concede.

Es atendiendo a lo dicho que esta Alcaldia humildemente,

SUPLICA, al Excmo. Sr. Governador Civil, en su calidad de
Presidente de la Junta Provincial de Construcciones
Escolares, tenga a bien acepar la presente instancia y en
que en su dia, la Junta de su Presidencia, acuerde
conceder, dentro del Plan de Construcciones Escolares
del pròximo ejercicio econòmico de1.964. la ayuda
economica señalada en derecho, al Municipio de Llanas
para poder construir un edificio escolar destinado a
primera enseñanza, compuesta de dos aulas asi como
dos viviendas para los maestros adscritos al servicio.

Gracia que solicita del justo criterio de V.E. cuya vida
guarde Dios muchos años

Llanas a 6 de noviembre de 1963.

El Alcalde."
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Esllavissades a conseqüència
de les fortes pluges
L'estiu passat, com a resultat de les fortes pluges, es van
produir unes esllavissades a la zona de Feitus de dalt i
també en el carrer Pou dels vivers. Els vials afectats són
de titularitat municipal i per tant és l'Ajuntament a qui li
correspon la reparació dels danys. Aquest tipus de
despesa imprevista grava el pressupost municipal i és
per això que, per tal de minimitzar al màxim la repercussió
que representa sobre el pressupost, es va sol·licitar la
col·laboració de la Diputació de Girona en el finançament
de la despesa i es va obtenir una subvenció parcial per
arranjament d'una de les esllavissades a Feitús.

Aquest any 2016, també, a conseqüència de les fortes
pluges del passat més de març, es va produir un
descalçament del marge de la carretera d'accés al nucli
rural de Feitús i també una nova esllavissada a l�arribada
al nucli de Feitús. Novament s'ha sol·licitat una subvenció
a la Diputació de Girona pel seu arranjament que tenim
pendent de resolució.
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Urbanisme

Arranjaments diversos:
camins, passos d'aigua
Les pluges han afectat també a la carretera i camins
d'Espinalva, pel que ha estat necessari efectuar diverses
tasques de manteniment i arranjament:

A la zona de la carretera s'ha realitzat la neteja del pas de
tubs de Can Pagès i de la reixa del pas de tubs de Can
Mianjo, on s�ha utilitzat la terra acumulada a la part de

dalt per recalçar la part de sota de la carretera.

Un altre lloc on s�han fet tasques de manteniment es el
camí d�Espinalva a Camprodon on, a la pujada del Roig,
es feia impossible passar-hi amb qualsevol vehicle
industrial o turisme. S'ha fet una actuació d'urgència i
estem a l�espera de poder-hi fer una actuació definitiva.

A conseqüència d'unes obres de millora d�un pas de tubs
d�aigües pluvials de la carretera GIV-5264 al trencant del
Collell, cada cop que es produïa una tempesta forta
s'eixarrancava l�entrada del camí d'accés a la central
elèctrica Brutau. Això ho hem resolt fent un passallís amb
formigó.

S'ha actuat també a la zona de la font del Raïm, on s'ha
canalitzat l'aigua que surt de la part superior de la
muntanya fins a un pas de tubs de polietilè que creuen
la carretera, per evitar que en èpoques de pluja s'acumuli
l'aigua al recinte de la Verge del Raïm, fent bassals i
dificultant el trànsit a peu i en bicicleta.



13

Modificació de les normes subsidiàries
de planejament de Llanars, les Planes
En sessió de Ple celebrada el 27 d'abril de 2015, es va
aprovar inicialment l'expedient de "Modificació puntual
Normes Subsidiàries de planejament, Sòl apte per
urbanitzar les Planes". En la tramitació de l'expedient es
va notificar l'aprovació a les persones interessades, es
van sol·licitar els informes dels organismes afectats per
raó de les seves competències sectorials i també informes
de les empreses subministradores i es va realitzar el tràmit
d'exposició pública al tauler d'anuncis oficial del Diari de
Girona, en data 6 de maig de 2015, al BOP de Girona núm.
90 de 12 de maig de 2015, al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a l'apartat d'edictes del web municipal.,
sense que en el termini d'informació pública es
presentessin al·legacions.

En sessió de Ple de 18 de setembre de 2015, a la vista
dels informes rebuts dels diferents organismes i tenint
en compte que no s'havien presentat reclamacions, es
va acordar l'aprovació provisional i la tramesa de
l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona
per a la seva aprovació definitiva. El 3 de desembre de
2015, es rep un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua
de data 01/12/15, on s'indica que els usos previstos, en
una part dels terrenys inclosos en el sector objecte de la
modificació de Normes Subsidiàries, no són compatibles
amb els usos admissibles en ocupar terrenys del Sistema

Urbanització de la Unitat d'Actuació
Canal 1. Pavimentació i instal.lació de bancs
al c. del Ter. Enquitranat del c. del Canal. Accés
posterior a l'edifici de la Cooperativa. Zona
d'aparcament.
El Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació La Canal,
es va aprovar per Acord del Ple de l�Ajuntament de
20/03/15. El projecte preveia dos carrers per a urbanitzar:
un tram del carrer del Ter i el nou vial, continuació del
carrer del Canal, que dona accés a les noves parcel·les
del sector, amb instal·lació de xarxa de sanejament i
instal·lacions de gas, aigua, baixa tensió, telefonia i
enllumenat, amb previsió d'escomeses per a totes les
parcel·les. Aprofitant l'execució de la urbanització de la
Unitat d'Actuació Canal 1 s'han realitzat tota una sèrie
d'obres encaminades a deixar tot l'àmbit d'influència en
bones condicions, pavimentació del carrer del Ter amb
instal·lació de bancs per protecció de la zona de vianants,
enquitranat del carrer del Canal des del Pont de la Closa
de la Bellabriga, i condicionament de l'accés posterior a
l'edifici de la Cooperativa. També s'ha habilitat una zona
per estacionament de vehicles.

Pavimentació carrer del Ter: Per tal d'aprofitar l'execució
del projecte d'urbanització de la UA Canal 1, que afectava
només la part baixa del carrer del Ter i, a la vista de les
condicions en que es trobava la resta del carrer,
l'Ajuntament es va plantejar de pavimentar-lo tot.
L'arquitecta municipal va redactar el projecte de
"Pavimentació del carrer del Ter de Llanars", per un
pressupost de 12.444,65 euros, en el qual es preveia
l'execució d'aquest carrer seguint les mateixes
característiques i acabats de la Unitat d'Actuació que
s'estava executant. Les obres es van adjudicar a l'empresa
Josep Vilanova, SA, utilitzant el procediment d�adjudicació
de contracte menor, d�acord amb el previst al Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic. Per el
finançament d'aquest projecte ens vàrem acollir a
convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona,
del Pla Especial d'Inversions Sostenibles, per a l'any 2015,
i vàrem sol·licitar una subvenció de 10.862,46 euros, que
se'ns va atorgar i ja tenim justificada i cobrada.

Enquitranat carrer del Canal i arranjament de l'accés
posterior a la Cooperativa: A banda de les esmentades
obres d'urbanització de la UA Canal 1 i pavimentació del

carrer del Ter i per tal de deixar tota la zona de confluència
ben acabada, es va aprofitar per enquitranar la part inicial
ja existent del carrer del Canal que dona accés a la zona
nova des del Pont de la Bellabriga i es va arranjar l'accés
posterior a l'edifici de la Cooperativa. Amb això les obres
estan pràcticament acabades pendents de lliurament a
l'ús públic.

Zona d'aparcament i bancs al carrer del Ter: Executades
les obres de pavimentació del carrer del Ter, es va
comprovar que la part reservada a vorera i, per tant, a la
circulació dels vianants, s'utilitzava com a zona
d'estacionament. Per resoldre aquesta circumstància, es
van col·locar els bancs existents i es va habilitar un espai
per aparcar en zona municipal de l'àmbit accessible pel
carrer del Canal.
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Millora de l'eficiència energètica de
l'enllumenat exterior. Zona de les Saletes
camí del Pedreguet / c. Molí / c. Cerdanya
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de
març de 2013, va aprovar el projecte �Millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat exterior existent al municipi

Can Xori
El 2 de maig de 2007 es va concedir una llicència d�obres
per la construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat a la
cantonada del carrer Rendilla amb el carrer Escoles, on
hi havia la casa coneguda com a can Xori. A la llicència
concedida s�especifica un termini de sis mesos per a l�inici
de les obres i dos anys per acabar-les. Per altra banda la
Llei d�Urbanisme fixa un termini d�un any per a l�inici de
les obres i tres anys per acabar-les. Posteriorment es va
demanar una pròrroga per un termini de 18 mesos. A
l�abril del 2011 es va sol·licitar una nova pròrroga i no es
va atorgar atès que ja se n�havia concedit una i el Decret
Legislatiu 1/2010 pel qual s�aprova el Text Refós de la Llei
d�Urbanisme establia que les llicències tenien dret a una
única pròrroga.

No s�ha tornat a rebre cap més petició de pròrroga o
rehabilitació de la llicència amb posterioritat a aquesta
data. L�empresa que va iniciar la construcció de la primera
fase va ser Ritort de la Vall de Camprodon, SA. Després
d�això es va deixar de construir.  Atès l �estat
d�abandonament i progressiva degradació en què es
troba l�edifici ens hem interessat per la seva situació actual
i en aquest moment ens diuen que es La Caixa l�actual
propietària. En aquests moments hem començat els
tràmits per veure la seva actual situació i alhora buscar-
ne una possible solució.

Aigua Espinalva.Última justificació.
Manteniment de les taxes
El projecte �Abastament d'aigua al nucli d'Espinalva de
Llanars�, redactat per l'enginyera Sra. Mireia Félix i
Castellanos de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya SA,
amb un pressupost de 181.168,85 euros IVA inclòs, es va
aprovar definitivament en data 15 de juny de 2012.
L�Ajuntament va obtenir una subvenció per a aquesta
actuació de 149.582,32 euros, del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012. Les obres es van
contractar amb l'empresa ASSA Hidràulica i Electricitat,
SL, per un import a la baixa de 177.900 �  IVA inclòs, i es
van iniciar el 18 de novembre de 2013, amb un termini
previst d'execució de 12 mesos. El projecte, però, es va
alentir com a conseqüència de la demora en el pagament
de subvencions per part de la Generalitat de Catalunya,
i no es va finalitzar fins al passat mes de desembre del

de Llanars�, redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr.
Josep Castañer i Danes, per import de 85.859,00 �. Aquest
projecte preveia les actuacions a realitzar per a la millora
de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior existent
al municipi i la correcció de defectes, això com a
continuació de les accions que es venien realitzant des
de l'any 2010, planificades en el "Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible" (PAES) i contemplades en l'Agenda 21 local,
per aconseguir la reducció de la contaminació lumínica
i l'estalvi energètic. Concretament les actuacions de
millora consistien en la substitució de làmpades, equips
i punts de llum, revisió d'instal·lacions i instal·lació de
reguladors de flux, tal com quedava definit en el Pla
Municipal d�Adequació de la Il·luminació Exterior. Per
poder finançar el projecte es va demanar una subvenció
a la Generalitat de Catalunya dins el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya 2013-2016, que no vàrem poder
obtenir. L'eficiència energètica, reducció de la
contaminació lumínica, l'estalvi energètic i la reducció
dels gasos d'efecte hivernacle és una exigència a nivell
mundial, europeu i estatal. Les administracions locals
estan obligades a realitzar les actuacions necessàries per
adaptar les seves instal·lacions als nivells d'emissió
permesos. Per això, l'Ajuntament va haver de buscar noves
vies de finançament i executar el projecte per fases, que
s'han anat fent anualment, amb canvi de lluminàries a
diferents carrers i instal·lació de reguladors de flux. L'any
2015 es va demanar una subvenció a la Generalitat per
cobrir la part que resta pendent d'executar del projecte,
consistent en la substitució de pàmpols i làmpades al
carrer Cerdanya, Molí, camí del Pedreguet i sector de les
Saletes, per un pressupost de 21.839,38 euros. Des de la
Generalitat se'ns va contestar que no s'atorgava cap
subvenció però que es deixava l'actuació en reserva per
a futures convocatòries, per aquest motiu no es va poder
executar. Aquest any 2016 però, ens hem acollit una
convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona
i hem demanat una subvenció de 10.000,00 per tal de
finançar aquest mateix projecte i confiem que, en aquesta
ocasió, es podrà obtenir la subvenció i es podran executar
les actuacions previstes.

Hídric i de Zona inundable i que caldrà proposar una
nova ordenació del Sector compatible amb els criteris
tècnics aprovats pel Consell d'Administració de l'Agència
Catalana de l'Aigua. Posteriorment, en data 23 de
desembre de 2015, es rep Resolució de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona de data 15/12/15, per
la qual, en base a l'informe de l'Agència Catalana de
l'Aigua, se suspèn la tramitació de l'expedient fins que
es resolgui l'ordenació del sector apte per urbanitzar les
Planes solucionant les qüestions d'inundabilitat que s'hi
assenyalen.
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Obertura d'una rasa per passar la
calefacció de biomassa a l�església
Per decret d'alcaldia de 27 de maig de 2014 es va sol·licitar
a la Diputació de Girona una subvenció dins la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la
instal·lació de calderes de biomassa, any 2014, amb destí
al Projecte de prolongació de la xarxa de calor del
municipi de Llanars, a partir de la instal·lació existent fins
a l�edifici de l�església. El projecte tenia un pressupost
inicial de 18.326,00 euros i es va obtenir una subvenció
de la Diputació de Girona per import de 10.590,08 euros.
Per Resolució d'alcaldia de 26 de setembre de 2014, es
van contractar les obres amb l'empresa Josep Vilanova
SA, pel preu de 12.503,95 euros, IVA inclòs. El projecte
però, a conseqüència en la demora en l'obtenció de la
corresponent autorització de la Generalitat per encreuar
la zona de carretera, no s'ha executat fins aquest exercici
2016, concretament els treballs es van finalitzar el passat
dia 26 de maig. El cost final ha estat de 14.119,10 euros,
que suposa una desviació del preu d'adjudicació de
1.616,16 euros, motivada per la modificació de la rasa
segons informe de carreteres. Ara però ja estem en
disposició de donar servei de calefacció a l'Església de
Llanars, només manca la confirmació de connexió per
part dels interessats. Aquesta actuació representa un nou
pas en el compromís de promoció de la reducció de
gasos efecte hivernacle assumit per l'Ajuntament a nivell
europeu.

Nadal: Canvis en la decoració nadalenca
Atès que feia uns quants anys que teníem els mateixos
guarniments per les festes nadalenques, vàrem pensar
en uns petits canvis que varen consistir en primer lloc en
canviar la ubicació del pessebre, i en lloc de fer-lo a la
plaça el vàrem ubicar, després de fer una petita caseta,
al racó dedicat a Mn. Lluís amb la intenció d'integrar-lo
millor a l�església. Un altre canvi va consistir a posar un
avet a l�entrada de la plaça, vàrem fer-hi unes fixacions
en el mur d�entrada a la plaça per tal de fixar-lo i el vàrem
il·luminar. Per acabar ens va semblar que podria quedar
bé el fet de ressaltar el perfil de l�edifici més emblemàtic
de Llanars, com és l�església i per això amb l�ajuda d'una
grua, vàrem posar un perfil lluminós a tota la seva façana.

Agència Catalana de l'Aigua. Informe de
l'estat actual de la xarxa de clavegueram
Des de l�any 2000, l�Ajuntament de Llanars ve reivindicant
la necessitat de disposar d'una infraestructura de
sanejament al municipi de Llanars, i el pitjor de tot és
que, han passat 16 anys i, tot i que en el seu moment es
van iniciar les obres del Projecte de col·lectors en alta
per connectar a la depuradora de Camprodon, en
l'actualitat encara no s'ha finalitzat i seguim sense poder-
nos connectar, amb l'agreujant que les obres que es van
fer presenten moltes deficiències i ara presenten un estat
lamentable. Des de l'Ajuntament s'han aprovat diverses
mocions reclamant a l'Agència Catalana de l'Aigua i al
Conseller de Territori i Sostenibilitat la finalització de les
obres, l'última d'elles es va aprovar en la sessió de Ple
celebrada el dia 17 de juny de 2016. En aquest darrer any

s'han concertat entrevistes amb el responsable de l'ACA
a Girona, una el 19 d�octubre de 2015, a la que es va
aportar documentació escrita i gràfica sobre l�estat actual
de les obres ja executades, les quals es troben en estat
deficient i les mateixes s�hauran d�arreglar abans de
poder-ne iniciar el seu ús; un altre dia 20 de maig de
2016, on es va insistir en la necessitat de solució i se li va
aportar nova documentació gràfica. Degut a aquestes
deficiències, aquests darrers temps, ja hem hagut de fer
neteja de diverses arquetes amb l�ajut de l�empresa
Olot.net

2015, en què es va aprovar l'última certificació i es van
recepcionar les obres. Ara però ja disposem d'un nou
dipòsit d'aigua i xarxa de canalització al nucli d'Espinalva.
També podem aprofitar l'aigua sobrant de la captació de
la Bonafont, que permet no haver d'utilitzar tan sovint
els pous de bombeig i representa un estalvi d'energia en
el servei d�aigua municipal. Tot i que aquest projecte ha
representat una inversió econòmica important en la
millora del servei d'aigua a tot el municipi de Llanars,
l'usuari del servei de subministrament no se n'ha vist
afectat en mantenir-se les taxes sense increment.
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Medi ambient
Camp dels Tres Pics.
Proposta zona esportiva
A la tardor del 2015, l�equip de govern va decidir netejar
i adequar la zona d'un terreny patrimonial de titularitat
de l'Ajuntament, situat al costat de l'edifici dels Tres Pics.
Aquest espai presentava un cert abandonament després
d�haver-se utilitzat per l�explotació d�un antic garden i
també la per la pastura de cavalls.

El MAP va procedir a la neteja d�herbes i arbreda i
posteriorment es va procedir al tancament de la zona
amb una tanca de fusta.

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 18 de març de 2016
es va aprovar l'expedient de cessió temporal d'ús d�una
part d'aquest terreny, per a la instal·lació d'una activitat
esportiva de "Llanars Parc d'Aventura", amb diferents
estructures portàtils: circuits de ponts, rocòdrom, slike
line, trampolins elàstics, tir amb arc, inflables i llits elàstics,
i la corresponent signatura d�un conveni amb l'interessat.

Magatzem d'estella
Les obres Construcció de la primera fase del magatzem
forestal situat a la Ctra. de Feitus es van contractar a
l'empresa Matioska, SL, pel preu de 51.398,00 euros, IVA
inclòs. L'actuació estava subvencionada per la Diputació
de Girona, amb dues línies de subvenció, la del Pla Especial
d'Inversions Sostenibles, any 2014, amb un ajut de
20.176,00 euros i també amb una subvenció de concessió
directa de 15.000,00 euros, que representa una subvenció
total de 35.176,00 euros. Les obres es van finalitzar el
juny del 2015. Posteriorment però, per tal de millorar la
funcionalitat del magatzem, s'hi van instal·lar punts de
llum.

La funció d�aquest magatzem és poder guardar tota la
biomassa que utilitzem durant tot l�any pel funcionament
de la nostra caldera de producció calòrica i que ens
subministra calor a tots els edificis municipals.

Estassada camí del Solademunt
Atenent la petició del propietari del mas Solademunt per
tal que l'Ajuntament preveiés la recuperació de l'antic
camí públic d'accés a la zona de comunals i així evitar el

pas pel camí particular
d'accés a la Masia, per
l'enrenou que suposa el
fet que travessa pel bell
mig de l'era de la casa.
E s t u d i a d e s  l e s
possibilitats d'habilitació
d'aquest camí públic i
comprovada la viabilitat,
s'ha realitzat l'estassada
de tot el tram de tal
manera que el camí
torna a ser operatiu
sense utilitzar el camí
particular de la casa.

Canvi de llum per leds a l'Ajuntament
Dins el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) de
Llanars es preveia una actuació de millora de l'eficiència
energètica a les dependències municipals. Atès que a les
dependències municipals de Llanars encara teníem tota
la instal·lació lumínica antiga amb un cost elevat de
consum i una insuficiència de llum i aprofitant la
convocatòria d'unes línies de subvencions de la Diputació
de Girona dins del programa anomenat "Del Pla a l'Acció",
any 2015, i en base a una memòria valorada emesa per
l'Enginyer Sr. Josep Castañer, amb un pressupost de
2.572,46 euros, es va optar per a la substitució dels
fluorescents de l'oficina d'atenció al públic i despatx
d'alcaldia per làmpades de tub led i substitució de punts
de llum de l'escala d'accés per bombetes led. Per tot això,
es va obtenir una subvenció de 1.736,00 euros.

L'actuació es va realitzar durant el primer trimestre del
2016 i el seu cost final va ser de 1.928,99 euros.
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Estassada de Feitús.
Recuperació de pastures. Soques
L'Ajuntament ha de realitzar la gestió forestal de les
pastures comunals del municipi de Llanars. Per això
disposem de Plans d'Ordenació de les forests, el Pla tècnic
de gestió i millora forestal de la finca "Espinalba", aprovat
pel Ple de l'Ajuntament el 15 de juny de 2012 i vigent fins
a l'any 2021, i el Projecte d'Ordenació Forestal de Feitús,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'abril de 2015 i
vigent fins a l'any 2030.

Aquests Plans d'Ordenació preveuen tota una sèrie
d'actuacions a realitzar a cadascuna de les zones, com
per exemple actuacions de millora forestal (poda,
estassada de sotabosc, aclarida selectiva, tallada, etc.),
aprofitament i recuperació de pastures, arranjament i
construcció de pistes per a desembosc, instal·lació i
manteniment d'abeuradors, manteniment de senders,
etc. Una de les prioritats però, per la tradició ramadera
de les finques, és orientar les finques cap a l'augment de
la superfície de pastura i la seva qualitat i, de fet, cada
any es fan actuacions en aquest sentit.

Per decret d'alcaldia de 25 de novembre de 2014 es va
aprovar el plec de condicions tècniques particulars per
a l'adjudicació de treballs de millora i de recuperació de
pastures a les forests de propietat municipal per l�any
2014 i següents i es van adjudicar els treballs al
contractista ALAMEDA-TORRENT, SLU, sota la direcció i
control dels tècnics del Consorci d'Espais d'Interès Natural
del Ripollès (CEINR). El contracte establia el termini d'un
any per a la realització dels treballs però, recentment, el
contractista ha demanat una pròrroga per un altre any
ja que, a conseqüència de la meteorologia adversa i
també per les condicions orogràfiques de la zona
d'actuació, no ha estat possible de realitzar tots els treballs
previstos dins del termini estipulat.

Pel que fa a la recuperació de pastures, aquest any 2015,
s�ha actuat a la muntanya de Feitús i ja s'han estassat
unes 50 Ha., per tant en queden 10 de les 60 Ha. Previstes
en una primera fase d'un total d'aproximadament 600
Ha. En aquest moment s�està duent a terme l�estellada
d�aquesta massa forestal i trasllat a una zona de Llanars
per posteriorment emportar-se-la definitivament.
Fet això, per deixar la zona on s'ha actuat completament
apta per a pastures, resta pendent una darrera fase,
eliminar les soques i les restes de brancada que queden

després de la tallada. Estem buscant la millor opció per
a fer-ho i, en aquest sentit, vàrem fer unes proves amb
una maquinària especial que arrana les soques a nivell
del terra de tal manera que el prat queda llest per poder-
hi fer el manteniment posterior amb els nostres mitjans.
Tot això està en fase experimental. Aquesta acció però
resulta un xic costosa i per això, de cara a la seva
materialització, caldrà elaborar un pla especial per valorar
la seva viabilitat i les possibilitats de finançament.

Àrees deixalleria. Cartells informatius
Tot i que en el municipi de
Llanars tenim unes àrees de
deixalles ben definides, encara
no hem aconseguit que se'n faci
ús de forma correcta. Sovint
tenim queixes dels mateixos
usuaris conforme no estan en

les degudes condicions i cal conscienciar a tothom de
fer-ne un bon ús i de col·laborar en el seu manteniment.
Recordem aquella dita "No és més net qui més neteja,
sinó qui menys embruta".
Som conscients que hi pot haver moments puntuals que
hi ha una gran acumulació de deixalles que sobrepassa
la capacitat dels contenidors però també hem constatat
que es dipositen deixalles fora d'aquests inclús quan
encara no són plens.

Compra de màquina de neteja Gluton
Atès de què la brigada no disposava de cap màquina de
neteja i considerant necessari l'adquisició d'una màquina
aspiradora per a la millora de l'eficiència del servei de
neteja viària i d'altres espais públics, que és un servei
essencial inclòs dins els serveis mínims de prestació
obligatòria per l'Ajuntament, es van sol·licitar diversos
pressupostos, entre ells el de l'empresa Grau, Maquinària
i servei integral, SA, que ofertava una màquina GLUTTON
2411 Elèctric, pel preu total de 19.554,14 euros, i a la qual,
per Resolució d'alcaldia de 22 d'abril de 2016, se li va
adjudicar el subministrament.
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CEIN - Estassada
L'Agència Catalana de
l'Aigua, en data 14 de
g e n e r  d e  2 0 1 6 ,  va
autoritzar la neteja de la
llera del riu ter, en un tram
de 100 m de longitud i
15 ,00  m d 'amplada
mitjana a tots dos costats,
a la zona del pont d'accés
al veïnat d'Espinalba i, en
data 17 de febrer de 2016,
va atorgar-nos autorit-
zació per a la neteja d'un
tram de 500 m. de

longitud aproximadament de la llera de la Riera de Feitus.
Amb això queda clar que, qualsevol actuació que es
vulgui realitzar que afecti la zona de rius i rieres ha d'estar
autoritzada prèviament per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Aquests treballs de manteniment que consisteixen en la
retirada de formacions de bardissa i canyar i restes
vegetals acumulades a conseqüència de les riuades,
selecció de rebrots i aclarida selectiva de vegetació
arbustiva per tal d'afavorir la consolidació de les
comunitats pròpies d'aquests hàbitats, els va realitzar el
Consorci d'Espais d'interès natural del Ripollès (CEINR).
Simultàniament, el CEINR va realitzar una actuació que
considerem molt important per a la millora de la imatge
i funcionalitat de la zona de la fonteta, amb estassada i
neteja de l'entorn d'aquesta font tan emblemàtica del
nostre municipi. També es va netejar tota la llera de la
riera de Feitús al seu pas pel poble. I l�altra zona que es
va netejar és el pont d�Espinalva.

Sota el títol �La recuperació de pastures i la producció de
la biomassa en zones de muntanya�, al llarg de la jornada
s�ha aprofundit en els resultats del projecte pilot per a la
recuperació de pastures i la producció de biomassa
forestal a la vall de Camprodon.

L�Associació de Propietaris i Propietàries de Finques
Rústiques de la Vall de Camprodon ha presentat els
resultats obtinguts en l�avaluació de les metodologies i
els costos d�actuació d�aquest projecte. La iniciativa ha
permès estudiar les principals problemàtiques de
degradació i pèrdua de pastures en zones de muntanya
i plantejar diferents metodologies per a la seva
recuperació.

En el decurs de la jornada s�ha presentat el resultat d�un
projecte de recuperació de pastures i de producció de
biomassa forestal a la vall de Camprodon.

També, en aquestes àrees, hi trobem elements que
correspon de dipositar en una deixalleria. Precisament,
a Llanars, tenim un servei de deixalleria mòbil, que es
realitza des del Consell Comarcal del Ripollès, amb
instal·lació d'un contenidor, el segon dimarts de cada
mes, al pont d'accés a la Closa de la Bellabriga. També hi
ha l'opció de fer ús de la deixalleria de Camprodon. Per
això últimament, a les diferents àrees de residus, hem
instal·lat uns cartells informatius en aquest sentit.

Un altre tema també problemàtic és l'ús incorrecte de les
papereres on, de vegades, s'hi dipositen bosses de
deixalles sense tenir en compte que no estan pensades
per fer la funció de contenidor. Segurament tothom haurà
vist els avisos que pengem de tant en tant a cada paperera
per recordar-ho.

Jornada Forestal de
Sant Francesc a Llanars

El conseller d�Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Sr. Jordi Ciuraneta, va inaugurar, el passat dia 2 d�octubre
2015 a Llanars (Ripollès), la Jornada Forestal de Sant
Francesc, patró dels silvicultors. La jornada organitzada
pel Centre de la Propietat Forestal, organisme adscrit al
Departament d�Agricultura, ha aplegat més d�un centenar
de persones principalment propietaris i professionals del
sector forestal. Hi van assistir a més del Conseller i l�alcalde
de Llanars Sr. Amadeu Rosell i Martí, el Sr. Eudald
Casadesús, delegat del govern de la Generalitat de
Catalunya a Girona i el Sr. Xavier Alfaràs, vicepresident
del Centre de Propietat Forestal.
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Festa Major
Festa Major
El divendres dia 25 a la tarda, i com a primer acte de la
festa major, els més petits del poble van participar en un
taller per crear-se el seu propi cap-gros. Al vespre, una
cercavila i els focs artificials van marcar l�inici de la Festa
Major, que va anar seguit del sopar del jovent i una disco
mòbil.

El dissabte, com és costum, a l�església, Ofici Solemne i
processó, tot seguit el llanarenc de l�any passat, en Josep
Pedrosa va llegir el Pregó, després dues sardanes per la
cobla Genisenca just abans d�anar a dinar. La tarda va
començar per als més petits amb una actuació de Pol
petit i Mermelada Band, a continuació el tradicional partit
de futbol de solters contra casats i una audició de sardanes
amb l�orquestra de Blanes. Després de sopar, a la sala de
festes, gran ball amb l�Orquestra Moonlight, disco mòbil
i a les 5 de la matinada, gran despertada per Batuka l�olla.

El diumenge al matí, i seguint la tradició, Missa Solemne
amb organista, després la foto de grup de tots els
Llanarencs i a la plaça, la geganta Roser va ballar
acompanyada de tots els nens amb els cap-grossos que
es van fabricar al taller del divendres. A continuació un
vermut popular per a tota la gent del poble amenitzat
amb la música New Orleans del grup �Gumbo jazz band�.
Per la tarda un taller de bosses infantil i una de les activitats
més destacades de la Festa Major, els balls dels Dansaires
de l�Om, tant dels grans com dels petits i l�esbart convidat,
que enguany va ser el de Llinars del Vallès. A la nit concert
i ball amb la Montecarlo i proclamació de la llanarenca
de l�any que va recaure en la Sra. Catalina Cañellas.

El dilluns com sempre va ser la diada de més participativa
de la gent del poble amb l�arrossada al Camp de Tir i en
acabar el dinar un espectacle de circ amb �Els Elegants�.
Per acabar el dilluns, ball de tarda amb l�Amadeu i Cia.

El dimarts i darrer dia de la festa va començar amb
l�esmorzar i concurs de tir al plat al Camp de Tir. Per la
tarda es va fer la �Trobada de dones per anar a caminar�
i el campionat de botifarra. Per acabar la Festa Major, el
músic Zdzislaw Grygus ens va oferir un divertit ball.
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Pastures comunals

Els bens comunals pertanyen al comú, és a dir, a tota la
població d�un municipi. Les forests comunals de Llanars
s'estenen per Espinalba i Feitus i és l'Ajuntament qui, des
de temps immemorial s'ha fet càrrec de la seva gestió.
En el llibre LLANARS de la col·lecció de Quaderns Crema
de la Revista de Girona, el seu autor, l'historiador Sr. Agustí
Dalmau, en el capítol 15, explica la història dels nostres
comunals i les dificultats per la seva preservació. Tot i
que, com s'ha dit la gestió dels comunals s'ha fet sempre
des de l'Ajuntament, fa relativament poc temps que es
disposa d'una planificació de gestió i millora de les forests.
El Pla tècnic de gestió i millora forestal d'Espinalba es va
aprovar per acord del Ple de l'Ajuntament de 15 de juny
de 2012 i posteriorment, per acord del Ple de l'Ajuntament
de 27 d'abril de 2015, el Pla d'ordenació forestal de Feitús.

Aquests projectes preveuen la planificació de la gestió
forestal i infraestructures, aprofitament fustaner i
actuacions de millora forestal, arranjament de pistes
forestals, millora de la massa forestal, gestió ramadera.
L'aprofitament dels comunals ho és en diferents vertents,
pastures per a bestiar, proveïment d'estella, caça,
recol·lecció de bolets, etc.

D'altra banda, per a regular l'ús dels comunals per a
pastura es disposa de l'Ordenança reguladora de
l'aprofitament dels comunals per a pastures, aprovada
definitivament en sessió del Ple de l'Ajuntament de 20
de març de 2015. Aquesta ordenança té per objecte
regular l'aprofitament de pastures en els terrenys
comunals per permetre comptabilitzar el manteniment
de la ramaderia com a font de riquesa del municipi i mitjà
de vida amb la conservació del territori i el medi ambient.
S'hi estableixen dues tipologies de pastures: Alta
muntanya i baixa muntanya i es determinen les
condicions per poder-hi accedir així com els requisits per
l'obtenció de les llicències. Anualment es convoca una
reunió amb els ramaders per parlar del tema. La reunió
d'aquest any es va fer el dia 7 d'abril. Els ramaders que
fan ús de les pastures d'Espinalba, a conseqüència d'una
nova petició d'aprofitament, van acordar de reordenar
el repartiment que es fa d'aquesta zona, modificant els
límits entre l'alta i baixa muntanya i limitant-ne el nombre
de caps. A resultes d'aquest acord serà necessari adaptar
l'ordenança a les noves prescripcions i per això
l'Ajuntament, en un proper Ple, acordarà la seva
modificació.

Engalanament de carrers
Com va sent habitual en els darrers anys, la Comissió de
Festes va convocar el 5è Concurs d�Engalanament de
Carrers. Els veïns de diferents carrers de Llanars es van
reunir per engalanar els seus carrers en una convocatòria
que ja s�ha consolidat i que reforça l�ambient festiu i
participatiu. Les emoticones de whatsapp del C/ Major i
C/ Conflent van aconseguir el primer premi, i el golf de
Llanars i les papallones entre els carrers més destacats.
Gràcies a tots/es per la vostra participació.

Concurs de rams
En la darrera festa major
es va organitzar el
primer concurs de Rams
Silvestres.  Aquesta
proposta va ser una
n o v e t a t  d i n s  l a
programació de la festa
Major. I encara que va
ser la 1a edició, la sala
d e  p l e n s  d e
l �Ajuntament es va
a m b i e n t a r  d � u n e s
composicions florals
molt originals, totes del
nostre entorn silvestre.
El jurat va qualificar com
a  g u a n y a d o r a  l a

composició �Natura seca�, feta per la Maite Vigueras.
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Cultura
Activitats d�estiu 2015
Les activitats de l�estiu passat varen començar, com ja és
tradicional, amb la cantada d�havaneres a la piscina,
aquest any vàrem tenir el grup �Cavall Bernat� que ens
va oferir un acurat repertori d�havaneres i cançons
marineres, també, com és costum, vam gaudir del típic
�rom cremat� que ens va servir la comissió de festes.
A continuació i va haver-hi un munt d�activitats al llarg
de tot el mes d�agost que van començar el dissabte dia
1 amb l�animació infantil de �Alça Manela� i al mateix
vespre, una trobada d�acordions diatònics a la sala de
ball.

El dia 7 i 15 d�agost vàrem tenir les actuacions de Pau
Vallvé, Joan Colomo i la Beth, dins la programació del
Festival de Música de la Vall de Camprodon.
El dissabte dia 8 a la sala de ball la Gisela Figueres ens va
oferir un espectacle de monòleg-teatre anomenat �Com
nos tornem� amb bona assistència de públic i amb una
gran acceptació per part dels assistents. L�activitat va
tornar a la piscina el dia 9 amb una xeringada i festa de
l�escuma que va fer gaudir els petits i no tan petits. El dia
14 audició de sardanes a la plaça amb la Cobla del Ripollès
i a la mateixa tarda a la sala de ball es va fer la �Donació
de sang� que sempre s�acostuma a fer per aquestes dates.
El dia 16 al camp del Toro jocs amb �Fefé i companyia� i
un inflable. Per anar acabant l�estiu, el dia 22 a la sala
polivalent, La nota teatre amb �l�Hora dels hits� i finalment
el dia 23 a la plaça de l�Om, danses internacionals.
Tota aquesta programació va anar acompanyada els
dijous per uns �Jocs esportius� dirigits per monitors i que
es feien al camp del Toro i els dimecres per unes classes-
sessions de tenis-taula que es van fer a la sala de ball.

Concerts a la tardor: Clàssica i Gospel
A la tardor passada vàrem
començar a Llanars el cicle de
concerts. Creiem que a l�estiu ja
es programen moltes coses, tant
a Llanars com als diferents pobles
de la vall, per tant ja hi ha una
oferta cultural molt important. És
per això que creiem que s�ha de
diversificar l'oferta per la resta de
l�any, tenint en compte, que
llavors la gent ja no programa
activitats.

El primer va ser de música clàssica
i es va dur a terme el dissabte 31

d�octubre a l�església de Sant Esteve de Llanars. El concert
el van interpretar la Victòria Katsyuba al piano i en Jordi
Palau amb la flauta travessera. El nivell artístic dels dos
intèrprets va fer que l�església de Llanars s�omplís i els
músics van satisfer amb escreix les expectatives que
havien generat. Cal dir que el lloguer del piano el varen
assumir els Serveis Territorials de Cultura de Girona.

Seguint la línia de concerts de tardor, el dissabte 5 de
novembre, a la sala de ball vàrem fer un concert de música
gospel per �Tastet de Gospel�, grup de Taradell que havia
participat en la primera edició del programa de TV3 �Oh
Happy Day�. El concert es va fer a la sala de ball i va ser
molt participatiu..., la gent s�ho va passar molt bé.
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Concert de Nadal
Les activitats nadalenques varen començar com cada any
amb la Coral de Camprodon, que ens ofereix el seu
concert de Nadal a l�església de Sant Esteve. Aquest any
va ser el dissabte 19 de desembre i com és costum per
aquestes dates, la coral afegeix al seu repertori habitual
unes quantes nadales. També com a novetat en la part
final del concert van tenir la col·laboració de la pianista
Victòria Katsyuba.

Missa del gall
Una de les novetats d�aquest Nadal va ser la cantada de
nadales que es va fer el dia 24 de desembre en sortir de
la missa del gall. Un cop acabada la missa, vàrem sortir i
a fora l�església hi havia preparats uns bidons amb llenya
i foc per escalfar-se una mica, després es van passar uns
papers amb lletres de nadales i tots junts, mentre
menjàvem xocolata amb coca i una mica de cava, vàrem
cantar un munt de nadales d�aquelles tan conegudes.

Reis: Patge. Camp del toro. Cavalcada
Un any més, els Reis Mags d�Orient juntament amb un
munt de patges, van arribar al nostre poble acompanyats
del goig i la màgia que els caracteritza. Aquest any, però,
vàrem tenir un parell de novetats. La primera és que el
dissabte dia 2 de gener va venir a visitar-nos el patge
reial dels reis d�Orient, va arribar a la plaça de l�Om on va
recollir totes les cartes que li van portar els nens i nenes.
La segona novetat és que enguany els reis van arribar
amb cavalls pirinencs. La comissió de reis va muntar un
campament reial al camp del Toro per poder rebre a Ses
Majestats, amb carpes, fogueres, etc., però degut al fred

Concert Jaume Arnella
Seguint en la línia d'anar fent concerts amb una certa
periodicitat, arribem el dia 14 de maig 2016 i proposem
un concert amb el músic-romancer Jaume Arnella,
conegut per la seva llarga carrera en enfront de la cançó
d�autor i també de l�àmbit tradicional. En Jaume Arnella,
i atenent la seva llarga trajectòria li fou concedida la Creu
de Sant Jordi per la Generalitat de Catalunya. Aquesta
activitat la vàrem organitzar conjuntament amb Òmnium
Ripollès i la vàrem complementar per la tarda amb la
projecció del documental �Jaume Arnella, el joglar�, fet
pel director Agustí Coromines.

Després de la projecció del documental hi va haver un
petit ressopó de pa amb tomàquet, embotit i coca i
seguidament el concert d�en Jaume Arnella que va
comptar amb la col·laboració de l�Amadeu Rosell amb
qui va col·laborar en el treball de recerca de les cançons
de Beget.

i al mal temps que va fer, es va haver de traslladar a la
sala polivalent on Ses Majestats van poder atendre i parlar
amb tots els nens i nenes. Posteriorment Ses Majestats
van portar a totes les cases de Llanars un munt de
presents.
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Concert de Sant Esteve
per la cobla Selvatana
Un any més l�orquestra Selvatana ens va oferir el
tradicional concert i ball de tarda. La sala de ball es va
omplir de gom a gom i la Selvatana ens va oferir un
concert on vam viatjar per diferents escenaris musicals,
assaborint la bona música amb l�acurada interpretació
dels seus solistes i les veus dels seus cantants. Un cop
acabat el concert ens van oferir una selecció de ballables
que va fer gaudir a tots els amants del ball.

Carnestoltes
Aquest any la festa de Carnestoltes ha caigut molt aviat,
a començaments de febrer, i malgrat que encara no ens
havíem refet de les festes del Nadal, vàrem decidir
recuperar el ball de disfresses del dimarts de carnestoltes,
ball que durant un temps va tenir molta acceptació i que
els darrers anys es va deixar de fer.

Enguany vàrem convocar concurs de disfresses i el ball
el va fer l�orquestra �Boogi- Boogi� amb un ball molt
animat que va ser al gust de tothom i amb una participació
molt alta tant de balladors com de disfresses. Les disfresses
van ser molt variades, per exemple, cantants d�ABBA,
grup de monges, els de �set cases�, papallones, pirates....,
etc. El dissabte, dia 6 de febrer, es va celebrar la rua de
carnestoltes a Camprodon i com és costum s�hi va
presentar la carrossa de Llanars que enguany la formaven
40 persones caracteritzats d�egipcis i amb una coreografia
molt ben estudiada, tan bé ho van fer que aconseguiren
el primer premi.

Sant Jordi
El 23 d�abril diada de Sant Jordi
a Llanars es van fer un munt
d�actes amb la col·laboració de
l�escola Les Moreres, l�AMPA de
l�escola i la comissió de
l�Ajuntament. La jornada va
començar amb una paradeta
de roses i llibres a càrrec i
benefici de l�AMPA de l�escola
i que va durar tot el dia. Alhora,
l�escola va preparar un mural
on els nens i nenes s�hi podien
fer una foto.

Per la tarda la comissió de festes va muntar uns tallers
de manualitats on s�hi podien fer dracs de Sant Jordi,
�xapes� i diferents manualitats referents a la diada. Tot
seguit, i a la sala d�actes, atès que a mitja tarda va ploure
una miqueta, hi va haver una representació de contes a
càrrec de la Carme Brugarola que van seguir amb molta
atenció tant els grans com els petits.La jornada va acabar
a la nit amb un concert a la sala de ball de música folk,
�Homenatge a Pete Seeger�. La sala es va omplir i el
concert va ser molt participatiu amb la gent cantant els
temes d�aquest.



24

Societat
Quina i espectacle per la Marató de TV3
Des de fa molt temps, que any rere any, Llanars se
solidaritza amb la Marató de TV3 programant diversos
actes com la tradicional quina, en la que tots els premis
que es repeteixen són cedits per establiments i comerços
de Llanars i de la Vall. Aquest any, a més, la nit anterior,
per primera vegada i amb un èxit total, es va organitzar
un espectacle molt variat de talents de la vall on tothom
que va voler va poder pujar a l�escenari per demostrar el
seu talent mitjançant la cançó, el ball, el teatre, explicant
acudits, etc., es van organitzar per fer grups corals,
coreografies, etc., la sala polivalent es va emplenar de
gom a gom. Tot va acabar amb un piscolabis amb tots
els participants.

Gràcies a aquestes activitats es va aconseguir recollir
3.721 euros que es van ingressar directament a la Marató
2015. Moltes gràcies a tots!

Servei de Joventut
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 de
juny de 2016, va acordar l'aprovació d'un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per a
la contribució al cofinançament del Servei de joventut
comarcal. El Consell Comarcal participa en el Contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació
i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies en matèria de polítiques de joventut i
disposa d�un servei tècnic especialitzat en matèria de
joventut que dóna suport als municipis de la comarca en
el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i
programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics
compartits, com a través de l�Oficina Jove del Ripollès.
La contribució de l'Ajuntament en el cofinançament
suposa un cost anual de 400 euros.

Reorganització de la cooperativa
Atenent que l�antic Ajuntament ja va haver de tancar el
punt TIC per actes de vandalisme i que quan nosaltres
vam entrar a governar ens vàrem trobar amb el mateix
problema, es va decidir de tancar els 2 pisos superiors
anul·lant les targetes i deixant-los oberts i operatius per
quan la gent els necessités per fer-hi cursets, xerrades,
reunions, etc. Així doncs, quan algú ho necessita ha de
demanar-ho a l�Ajuntament i se li deixa la targeta per
poder-hi entrar.

Un altre canvi, que ja hem comentat abans, és el trasllat
de l�oficina de correus que teníem a l�Ajuntament a la
planta baixa de la cooperativa. Aquesta segueix oberta,
per això la vàrem pintar de nou i es pot utilitzar en el seu
horari establert, tenint en compte que continua tenint
el servei de wifi. En cas de que algú necessités un
ordinador per fer-hi consultes i poder connectar-se a
internet, podrà utilitzar-ne un que hi ha a la recepció de
l �Ajuntament per cobrir  aquesta necessitat .

Sala de ball
Concentració d'activitats als dijous
Durant els curs escolar i atès que tenim una meteorologia
molt singular, veiem que moltes de les activitats que es
fan al poble i a l�escola s�han de fer en un espai cobert on
hi hagi calefacció. Aquest espai és la sala de ball o sala
polivalent del C/. Catalunya, 1, on hem mirat de
concentrar-hi amb gestió d�horaris, totes les activitats als
dijous per motius d'estalvi i eficiència energètica.
Per tant, aquest dia es fan activitats diverses com la
gimnàstica de l'escola Les Moreres, les activitats
extraescolars, cursets de relaxació, de Txi Kung, etc.
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Piscina municipal
Aquest any 2016 la piscina municipal es va obrir el públic
el dia 22 de juny i romandrà oberta fins al dia 30 d'agost
de 2016.

Cal dir que enguany s�ha canviat l�empresa que
proporciona el socorrista, tant pel tema de servei com
per l�econòmic.

S'han introduït les següents novetats:

- Els abonaments es fan a les oficines de l'Ajuntament i
cal aportar DNI, llibre de família i fotografia mida carnet.

- En els abonaments familiars la fotografia ha de ser de
cadascun dels membres de la família per tal de poder
emetre documents individuals, en els quals es fa constar
que es tracta d'un abonament familiar.

- Per entrar a la piscina cal presentar el document
acreditatiu d'abonament.

- Excepcionalment, des de la piscina, es pot fer un
abonament provisional que s'ha de regularitzar a les
oficines de l'Ajuntament.

- La venda d'entrades es fa directament a la piscina.

Els preus d'aplicació per aquesta temporada 2016 són
els següents:
CONCEPTES PREU �
ENTRADA INDIVIDUAL

Menors de 7 anys Gratuïta
Adults, a partir de 7 anys
De dilluns a divendres 4,00
Dissabtes, diumenges i festius 4,50

ABONAMENT DE TEMPORADA

Menors de 7 anys Gratuït
De 7 a 11 anys (inclòs) / Pensionistes 25,00
A partir d'11 anys 35,00
Familiars (nens fins a 14 anys inclòs) 75,00

ENTRADA DE GRUPS (20 persones o més)

De dilluns a divendres 2,30
Dissabtes, diumenges i festius 2,50

Activitats piscina:
Dissabte 30 de juliol
- A les 22 h.: Concert d'Havaneres a càrrec de 

ELS PESCADORS DE L'ESCALA

AGOST

Divendres 5 - A les 22 h.: KARAOKE i BANYADA a la fresca.
Divendres 12 - A partir de les 12 h.: INFLABLE a la piscina.
-A les 22 h.: DISCO MÒBIL i BANYADA a la fresca.
Dilluns 15 - A les 11.30 h.: XERINGADA I FESTA DE
L�ESCUMA.
Divendres 19 - A les 22 h.: Concert a càrrec de WOMBO�S
i BANYADA a la fresca.
Divendres 26 - A les 22 h.: Concert a càrrec THE MAMT�S
i BANYADA a la fresca.

Des del DIPSALUT, mitjançant el Programa de suport a la
gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic, controlen
el bon ús i funcionament de la piscina municipal, amb
analítiques d'aigua, informació sobre normes sanitàries
i sobre qualsevol deficiència que sigui observada per part
dels seus tècnics.

Precisament aquest any ens van recomanar la instal·lació
d'un punt d'injecció i d'un bypass per a realitzar la
desinfecció anual per hipercloració a la xarxa d'aigua
sanitària, el que es va portar a terme prèviament a l'inici
de la temporada de bany.

Per aquest estiu s�han programat un seguit d�activitats
per tal de dinamitzar la piscina amb unes sessions els
divendres a la nit que començaran a les 10 vespre i
acabaran a la 1 de la nit.

Llanarenc/a de l'any
La distinció de llanarenc/a de l'any es fa a persones del
poble que s'hagin distingit en algun servei o activitat
destacable en vers de Llanars.

L'any passat es va nomenar Llanarenca de l'Any la Sra.
Catalina Cañellas Oliver, en acomplir-se els 50 anys de la
seva arribada a Llanars per a prendre possessió del càrrec
de mestra de l'escola. Això es va produir el 14 de setembre
de 1965 i en aquell temps encara no existia l'actual edifici
i les classes es feien a l'antiga escola de la carretera de
Feitús. Aproximadament un any després, el 17 de juliol
de 1966, es va inaugurar la nova escola Les Moreres, que
aquest estiu farà els 50 anys.

Llanarenca. Curs 1968-69
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Delegació de l�Oncolliga a Llanars
El passat 4 de juny 2016, es va presentar la delegació de
l�Oncolliga del nostre poble. L�acte va constar d�una part
més oficial amb la presentació de la delegació de Llanars
per part de la delegada de l�Oncolliga provincial, després
es va fer un sopar en què els beneficis ja varen anar per
la delegació i finalment un fi de festa amb un seguit
d�actuacions musicals que van fer de gent de la vall. La
delegació que es va presentar la formen la Dolors Guitart,
Neus Colomer, Encarnación Pagès, Teresa Moret i
Asunción Colom.

La Fundació Privada Lliga Catalana d�Ajuda Oncològica,
�ONCOLLIGA�, és una entitat sense ànim de lucre que té
per finalitat principal l�atenció psicosocial a persones amb
càncer i als seus familiars. Enhorabona a totes les
voluntàries! Segur que aconseguireu molts bons reptes!

El Txi Kung-Taitxí

Enguany, un grup de persones de Llanars s�han organitzat
i han pogut gaudir de l�activitat de Txi kung-Taitxí al
poble. És un conjunt d'activitats físiques, per tant molt
versàtil i complet orientat a totes les persones sense
distinció de gènere,  edat o condició f ísica.
Què és el Txi Kung (Qi gong)?

El Qi gong consisteix en un conjunt d�exercicis que forma
part de la Medicina tradicional xinesa i el seu origen es
remunta a milers d�anys enrere. Aquesta pràctica es
desenvolupà als monestirs budistes i taoistes.
L�ideograma xinès Gong vol dir �treballar� o �conrear� i Qi
respon al concepte oriental de �vitalitat o energia vital�.
La traducció aproximada de l�expressió completa seria

Flama del Canigó
La Flama del Canigó va tornar a
arribar a Llanars a mitja tarda del
dia 23 de juny, diada dels focs
de Sant Joan. Aquest any la van
portar un grup de gent de
Llanars que la van anar a buscar
a sota el Costabona, on alhora,
la  por taven un grup de
muntanyencs de la vall que la
van anar a buscar a la pica del
Canigó. Com sabeu aquesta
flama s�encén cada any al cim
del Canigó, i s�escampa arreu
dels Països Catalans per tal de
poder encendre totes les

fogueres de la nit de Sant Joan.

Un cop arribada a Llanars, es va guardar a l�Ajuntament
fins a la nit que, en cercavila, la vam portar al camp del
Toro per poder encendre la foguera que ja hi teníem
preparada. Uns quants focs d�artifici van iniciar la foguera
que va anar acompanyada d'un ressopó amb xocolata,
coca, fuet i cava per tothom!

�Conrear la vitalitat o energia vital�.

Es tracta d�una sèrie d�activitats que treballen tant la part
física pròpiament dita través del moviment, la postura i
la respiració abdominal, com la mental mitjançant
l�atenció i la concentració. Totes aquestes pràctiques
ajuden a aconseguir un estat de benestar físic, emocional
i mental.

El Txi Kung, utilitzant la ment, la respiració i els moviments
del cos, activa la circulació de l�energia, ajudant a restablir
l�equilibri corporal; exercita les articulacions, els ossos i
els músculs, aconseguint a més, un estat de relaxació que
ajuda a controlar l�estrès. Aquest sistema és idoni també
per prevenir les lesions ocupacionals i a aconseguir un
estat de consciència a tots els nivells.
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Comunicació
Pàgina Web
Atenent que l�Ajuntament disposa actualment d'una web
corporativa no massa atractiva i que serveix bàsicament
per informació oficial, hem pensat de renovar-la fent una
pàgina web més moderna i interactiva, amb l�objectiu de
facilitar l�accés de tota la informació del nostre poble a
tots els vilatans i a la gent forana que la vulgui consultar,
que pugui oferir totes les nostres propostes tant de serveis
com d�oci d�una manera visual i atractiva.

Pantalla Led
Com a novetat i per tal d�avançar dins el món digital tot
aprofitant els avantatges de les noves tecnologies, aquest
estiu es col·locarà una pantalla digital led, amb un monitor
de 65� d�alta lluminositat a la façana del restaurant Escon,
en el C/ Catalunya per tal d�aproximar la informació de
totes les activitats que es generen al nostre poble i fins
i tot de la vall. Com exemple, la nostra agenda d�activitats,
informació bàsica de serveis, novetats del nostre poble,
cartells, etc.

Fibra Òptica
L'Ajuntament, considerant d'interès pel municipi de
Llanars dur a terme el desplegament de mitjans tècnics
a fi de portar la fibra òptica al municipi de Llanars i que
tots els veïns i veïnes del municipi se�n poguessin
beneficiar, va encarregar a l'empresa Integraciones
Digitales Gold, SL la redacció d'un Projecte tècnic de
Disseny xarxa fibra òptica i CPD, que es va aprovar
inicialment en la sessió del Ple de l'Ajuntament de 27
d'abril de 2015 i va quedar definitivament aprovat en
presentar-se cap reclamació durant el termini d'informació
pública.

A la mateixa sessió del Ple de l'Ajuntament de 27 d'abril
de 2015 es va aprovar el Conveni de col·laboració entre
la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, lliure i neutral
Guifi.net i l�Ajuntament de Llanars, per a l�impuls i execució
d�una xarxa de fibra òptica al municipi de Llanars.
En aquest conveni la Fundació Guifi.net es compromet
a desenvolupar el projecte tècnic i gestionar i mantenir
la xarxa i en contrapartida l'Ajuntament, amb l'objectiu
de donar impuls al mateix i fer-lo viable, adquireix el
compromís de realitzar una aportació econòmica, d'un
import màxim de 45.000 euros, pel desenvolupament de
la primera fase, a satisfer tan bon punt s'acreditin les
despeses i es comenci a prestar el servei. Per a cobrir
l'import de la seva aportació, l'Ajuntament compta amb
un ingrés derivat d'una operació de permuta d�una
parcel·la municipal, que forma part del patrimoni
municipal del sòl. Actualment les obres de la primera fase
del projecte estan en procés d'execució i consisteixen en
la instal·lació de la xarxa troncal i el centre de procés de
dades (CPD), que quedarà instal·lat a l'edifici d'antics
vestidors de la piscina municipal.
Per tal d'explicar als veïns el projecte, les propostes, costos,
etc., dels serveis que s�oferiran, es convocarà una reunió
el 5 d�agost 2016 on la fundació Gufi.net i l�operador
Goufone explicaran i aclarirant tots els dubtes que puguin
tenir.

Servei informàtic - Punt Tic - wifi
La fundació Privada Televall, que prestava el servei de
manteniment informàtic de l'Ajuntament de Llanars i
també el servei de PUNT TIC a l'edifici de la Cooperativa,
va entrar en fase de concurs de creditors a l'últim trimestre
de 2015, per haver arribat a una situació insostenible,
malgrat intentar canviar la tendència per a diferents vies.
A finals de 2015, el Jutjat va dictar un auto on es
nomenava un administrador concursal, que va prendre
possessió del càrrec el gener de 2016 i des d'aquell
moment va ser qui prenia les decisions. Televall va seguir
prestant el servei fins el seu tancament definitiu, que va
ser el mes de març de 2016.

Ara, des d'abril de 2016, el servei de manteniment
informàtic de l'Ajuntament el realitza la societat TIC
EMPRESA-Global Solutions BCN, SL, que ha absorbit part
del personal de Televall i ha mantingut el preu del servei.
Pel que fa el PUNT TIC, tenim pensat de suplir aquest
servei amb la instal·lació, a els oficines de l'Ajuntament,
d'un ordinador, que servirà com a alternativa en cas de
necessitat i per a consultes puntuals.

El servei de WIFI es tornarà a activar properament i en un
principi cobrirà l'edifici de la Cooperativa.
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Racó de l'arxiver
Les Campanes

El campanar, cobert per una cúpula piramidal a quatre
vents, presentava en èpoques pretèrites obertures en els
quatre costats. Les laterals van ser tapades per evitar que
els corrents d'aire provoquessin el moviment de les
campanes en moments en què no era precís, fet que
podia comportar certa confusió entre els veïns. El cloquer,
al qual s'accedeix per una escala exterior enllestida el
l946, l'integren quatre campanes de diferents volums i
èpoques.

La campana de la dreta mirant la façana principal, i que
presenta lletres gòtiques a la part superior, data del segle
XV. A la part de darrere, que dóna als habitatges del carrer
de la Font, hi ha la segona campana més antiga, del 1721,
la qual fou construïda per Isidre Soler, nom que, juntament
amb l'escut parlant del cognom Soler, figura a la panxa
de la peça. Alhora, presenta una inscripció que deixa
constància de la seva instal·lació:
ME FERAN TROBANCE DOME DON CLIMEN DE ESCATLLA
I MOCEN FABRA.
BALLLLA PERA MART/ NUO OBRES ASTEVA XARLAS
TAXIDO Y JOAN MORE VIDAL PAIES.

L'espai destinat a les dues campanes de l'esquerra ha
estat ocupat des de mitjan segle XIX per diverses peces.
Les tropes carlistes les varen treure el1839 a fi de fabricar
material bèl·lic. Dues noves campanes, a partir del l5 de
març del 1863, van ocupar l'emplaçament de les anteriors
peces, segons trobem anotat en el Llibre de totas las
entradas y eixidas de los diners .... comensat lo any 1803,
que es guarda a l'arxiu parroquial de Llanars: Habent
tingut esta parroquia la desgracia de veurerse espropiada
de dos de sas campanas en lo any 1839 per las tropas de
Carlos Quint, cual privació ha tingut que suportar per temps
de vint y cuatre anys a causa de la pobresa de la sua yglesia;
en lo dia quince de mars del present any, gracias a la recta
administració de la Yglesia y una capta especial per la
Parroquia, ha tingut la completa satisfacció de veurerse
reposada de eixas dos prendas que tant anhelaba; fentse

en dit dia la solemne benedicció en mitg de la alegria y
contenta de tot lo poble, ab asistencia del ajuntament y
parrocos vehins, apadrinant la primera lo obrer 1er Joan
Soler à Rodà y la Sra. Dna Josefina Aulí, y nombrantla
Salvadora, Juana, Josefina; y la 2a lo obrer 2n Jaume Surriba
y Mariamza Morer y Coromina y nombrantla per Concepció,
Jaume, Mariana. Ditas campanas se han fabricat en Vich
en la fundició del Sr. Miguel Forcada al preu de trenta duros
lo quintá; la gran pesa nou quintas y vint y dos lliuras, y la
petita set arrobas y cuatre lliures, total once quintás. Miquel
Banús. Cura-parroco.

Poca vida van tenir les dues peces, perquè el 1936 foren
despenjades en esclatar la Guerra Civil. L'any 1953 va
tenir lloc la instal�lació de dues noves campanes. Mn.
Josep Reus va beneir i batejar, el 27 de setembre, la
campana de la façana principal amb els noms de Rogèlia,
Sílvia i Marta. Aquesta peça va ser apadrinada per Rogeli
Roca Plans i Antònia Piera de Viladomiu, ambdós
estiuejants de l'avinguda Maristany. Aquell mateix any,
durant la festivitat de sant Esteve, va tenir lloc la col�locació
de la campana de la façana posterior, la més petita de les
quatre. Una campanya de capta de diners entre els
llanarencs possibilità la confecció de la peça, batejada
amb els noms de Remei, Àngela i Maria.

Caiguda d'un llamp. Any 1845
Un llevador, custodiat a l'arxiu parroquial i que s'inicia el
1799, recull una notícia del 1845 sobre la caiguda d'un
llamp al cim del campanar, succés que provocà
desperfectes en l'església i ferides entre alguns feligresos:
Als 11 de juliol del añ 1845 en vers 2 quarts de las 5 de la
tarda caigue un llam al sim de la creu de la aguia del
campaná de Llanás, la cual caigué, y se ficá lo llam dins lo
campaná, y desclavà ferros de la campana, cremá la corda
de ferro que sen feu sis trosos, y baixá per baix de la Igla
desbaratant llosas, y pedras al peu de las fonts baptismals,
y surti per fora arrancant pedras del porxo, o cubert, y no
feu dañ particular aningú; sols de 5 personas o criaturas qe
habia al campaná, la ruina de las pedres en fari 2 qe tenian
trenchs, y sanch per la cara, y lo Economo Pare Pere Cros, li

desbarata la parayga y una
ma la tenia macada de la
caiguda, o be de algun roch:
Abent vist aquest estrago qe
comensá per lo sim del
campaná de encendrese y
acabar fins abaix y tota la
yglesia., plena de fum, y
sens fer dañ grava a cap
persona niala Igla, se feu
celebrar 2 oficis lo un al
patró S. Esteva y lo altre a la
gloriosa Sta. Barbara.
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Patrimoni
t r e b a l l s  d �a r r a n j a m e n t  i
substitució del jou que es van
realitzar a finals del mes de març.
Per poder substituir el suport va
ser necessari fer ús d'una grua
per despenjar la campana i
tornar-la a col·locar. Del cost de
les obres se n�ha fet càrrec la
Junta Parroquial amb fons propis
i amb aportacions particulars.

Sala polivalent - acabats de la zona de bar
Les obres de remodelació de la planta baixa i planta altell
de la sala polivalent del carrer Catalunya es van inaugurar
el 28 de març de 2015, amb assistència del Vicepresident
de la Diputació de Girona Sr. Miquel Noguer. Aquest
projecte no hagués estat possible sense la col·laboració
de la Diputació de Girona, que va atorgar diversos ajuts
pel seu finançament, des d'aquí volem mostrar-los el
nostre agraïment.

A posteriori, com ja haureu comprovat si heu estat
últimament a la sala polivalent participant en els diversos
actes que s'hi han realitzat, per tal de millorar la
funcionalitat de la zona de bar i poder-hi ordenar
adequadament el diferent utillatge i productes, s'hi va
realitzar una petita actuació consistent en la instal·lació
d'armaris i prestatges.

Arranjament de parcs infantils
L�Ajuntament de Llanars ha arranjat aquest hivern els
parcs infantils del municipi atès que quan arriba el bon
temps són molt concorreguts per la mainada i els pares.
S�ha començat per arranjar i pintar els jocs que estaven
malmesos, s�ha arreglat el sòl, instal·lant a tots els jocs
terra tou per minimitzar les caigudes i davant la demanda
de pares, s�ha instal·lat un nou gronxador pensat pels
més petits.

Reparació d'una campana de
l'església de Sant Esteve de Llanars
A principis d'any es va detectar que el suport d'una de
les campanes, la de la dreta de la façana principal de
l'Església de Llanars, de l�any 1641, estava desgastat i
presentava una situació precària que aconsellava la seva
substitució. Per això la Junta Parroquial, va encarregar els

Recuperació de patrimoni: Fotografies
Des de la regidoria de cultura de l�Ajuntament es considera
molt important recuperar patrimoni de la vila de Llanars.
Què vol dir això? Doncs parlem de recuperació en el sentit
ampli de la paraula i que pot ser de maneres molt diverses
i en diferents camps, en forma de memòria històrica sobre
antics oficis que es feien al poble i a pagès, sobre la
recuperació d'antics camins, de personatges destacats,
d'eines antigues, en la vessant cultural de llegendes,
cançons, dites, etc., de fotografies, de documents antics,
de curiositats, en resum qualsevol informació, material
i/o objectes que facin referència a Llanars i puguin ser
rellevants a l'hora de documentar la nostra història.

Per on comencem? l'objectiu inicial és començar a
recuperar fotografies i, prioritàriament, tenint en compte
que aquest any coincideix amb l'aniversari dels 50 anys
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Fires

Rectoria
L�edificació de la rectoria es troba al costat de l�església
de Sant Esteve. Va ser construïda a mitjans del segle XIX
i al llarg del segle XX va tenir petits arranjaments i
adequacions. Des de fa uns quants anys l�edifici ja no
s�utilitza, concretament, des que en va marxar Mn. Lluís.

La coberta de l�edifici es troba en molt mal estat i té molts
degoters. L�aigua que s'acumula en alguns punts de la
planta superior ha acabat malmetent el sostre de la planta
i el pis a la zona de la cuina.

L�edifici doncs, requereix d�obres de reconstrucció,
manteniment i adequació d�instal·lacions.

Per la seva situació al costat de l�església, prop de
l�ajuntament i per les seves condicions, característiques
i mobiliari considerem que es tracta d�un edifici idoni per
acollir un ecomuseu sobre el municipi de Llanars i el seu
entorn i que es podria convertir en el lloc ideal de trobada
per als visitants del municipi i la comarca.

Al ser de titularitat del bisbat de Vic, hem iniciat converses
per tal de demanar la cessió de l�edifici per a ús públic.
També s'han realitzat un primer contacte amb el Pays
d�Art i Història per tal de parlar de la possibilitat de poder
obtenir alguna subvenció pel finançament de les obres
de rehabilitació i alhora, i amb la mateixa finalitat, es
tramitarà un expedient amb l'administració per tal que
la rectoria sigui declarada Bé Cultural d'Interès Local. Per
tot això tenim redactada una memòria valorada per
l'arranjament del teulat, que és el tema més prioritari i,
properament, començarem l�elaboració del projecte final.

Fira del pagès
Enguany, el dissabte 14 de maig es va celebrar la Fira de
Pagès, amb bon temps i un èxit d�assistència tant de gent
de Llanars com de la Vall i de fora de la Vall. L�objectiu de
la fira és donar a conèixer la vida a pagès. A primera hora,
a la plaça de l�Om, es va fer la benedicció de tractors i
cercavila fins al Camp del Toro, on els tractors van
demostrar les seves habilitats amb una gimcana.
A la fira hi van participar els agricultors i ramaders del
municipi, fent una petita demostració d�allò que ens van
ensenyar els nostres avantpassats. Hi va haver fira
d�artesania, d�alimentació i les tradicionals demostracions
de munyir, esquilar ovelles amb tisora, estellar, picar la
dalla, embotir, fustejar, sargir, fer cistells, collars musicats,
fer paret seca, acordionistes, exposició de tractors i de
diferents animals de granja, tots ells pertanyents a
explotacions ramaderes de Llanars. Aprofitant la feina
d�embotir la llonganisseta, es van oferir als visitants un
tast d�aquest producte amb allioli. Per acabar un dinar
de germanor on el nombre de comensals va creixent
cada any.

Com a novetat, els pagesos van fer una exposició d�eines
del camp, classificades segons les èpoques en què es

de la inauguració de l'escola Les Moreres, ens agradaria
poder disposar de fotografies i material d�escola per fer
una exposició temàtica d�aquest esdeveniment. A
l�Ajuntament tenim un aparell que permet escanejar les
fotografies amb molt bona resolució i així retornar-les de
seguida al seu propietari, per tant és un procés molt
senzill, només cal buscar el material i portar-lo. També
podria servir qualsevol material que es fes servir a l�escola
i ens recordés tots aquests anys..., com llibres antics,
llibretes de cal·lígrafa, llapis antics, plomes d�escriure, etc.
Creiem que, amb la col·laboració de tothom es pot fer
un bon recull. Des d'aquí un animem a participar.
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9a Trobada de cotxes i motos clàssics
El passat dia 10 de juliol va tenir lloc al camp del Toro de
Llanars la 9a trobada de cotxes i motos clàssics, trobada
que cada any té un major nombre d�assistents. Enguany
es varen preparar uns 170 esmorzars dels quals van assistir
uns 60 cotxes i 32 motos. La trobada va consistir en un
esmorzar de brasa de poltre llonganisseta i cansalada
amb allioli, acompanyat de la beguda, cafè i raig,
seguidament ens vàrem dirigir cap a la plaça de
l�ajuntament per fer la benedicció dels vehicles, desfilada
pel centre de Camprodon, i vermut a Sant Joan de les
Abadesses, passant pel pla de Can Plata. I seguidament
es va finalitzar la trobada amb un bon dinar al restaurant
L�Escon de Llanars.

V Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català
El camp del Toro de Llanars, va acollir el dia 24 d�octubre
2015 la cinquena edició del Concurs Comarcal de Cavall
Pirinenc Català, amb un gran èxit de públic i participants.

En el V Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català, en
total van participar 11 explotacions de l�Associació de
criadors d�eugues de muntanya del Ripollès, 9 de les
quals localitzades a la Vall de Camprodon. Les
explotacions van participar en el concurs amb 27 animals:
3 sobranys, 8 sobranyes, 2 terçons, 7 terçones, 5 eugues,
5 pollins i 4 sementals.

El premi al millor semental va ser �Bon Jan�, de Joan Moret
de Mas la Illa de Llanars. Sent els primers guanyadors de
cada categoria, els següents:

Sobrany, poltre de recria nascut el 2014:
- �Pomelo�, de Guillem Pastoret de Can Pastoret, Molló.

Sobranya, poltra de recria nascuda el 2014:
- �Estel� de Jordi Solé i Jordi Corcoy de La Coromina, de
Molló.

Terçó, poltre de recria nascut el 2013:
- �Milan�, de Ramaderia Tubau SCP, de Pardines.

Terçona, poltra de recria nascuda el 2013 que encara
no hagi parit:
- �Castanya�, de Xavi Planella del Mas el Serradell, de
Vilallonga de Ter.

Parella, euga amb pollí o pollina deslletats:
- �Cuca i Teo� de la Coromina, de Jordi Solé i Jordi Corcoy
de La Coromina, de Molló.

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, la Mancomunitat de
la Vall de Camprodon, el Consell Comarcal del Ripollès i
de la Diputació de Girona, patrocinadora dels premis de
les categories guanyadores.

feien servir. També, i com que hi havia previsió de pluja,
es va llogar una carpa per tenir un aixopluc en cas de mal
temps.
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Entrevista amb Josep Ma Mejan, artista,
pintor, escultor que ha arrelat al poble

Quant de temps fa que vius a Llanars?
El proper mes d�octubre farà 4 anys, estic
empadronat aquí i el meu desig és ser un
llanarenc més integrat al poble. Fa 12 anys
que he estat vinculat a la Vall de
Camprodon, però no tant com ara, que
hi visc tot l�any.

D�on vens?. Explica�m una mica la teva ciutat i com hi
vivies? Vaig néixer a Barcelona, de petit vaig viure a
Granollers, a casa la meva àvia, i després vaig tornar a
Barcelona per estudiar el batxillerat i iniciar els estudis
d'Aparellador, això compaginant la feina de delineant
però, sense deixar mai de pintar perquè els 10 anys vaig
pintar el primer quadre a l�oli.

A què et dediques? Vaig compaginar els estudis, la feina
i mai deixant l'Art. En el món empresarial vaig conquerir
fites bastant importants i evidentment de responsabilitat.
Però tenint sempre molt clar el meu món interior cap a
l'Art. Amb voluntat i esforç es pot ser empresari i artista.
L'artista neix amb el do, l'empresari es fa.

Per què vas venir a viure a Llanars? Al jubilar-me en
vaig plantejar deixar Barcelona, i fins i tot Sant Cugat, on
vaig viure més de trenta anys, i buscar un lloc més tranquil
i allunyat de multituds. Un lloc que ja em va agradar fa
12 anys va ser Llanars, però la senyora Angelina no em

�Valoro molt el fet de viure en un poble
en el que l'oportunitat cultural va
agafant cada vegada més força.�

va trobar el lloc. Ara sí que tinc un espai amb una vista
meravellosa.

Quines diferències trobes entre la gent del poble i
d'allà on vens? Viure aquí és conseqüència de la meva
recerca de tranquil·litat, pau, l�absència de presses i estar
entre persones que vull que m�aprecien com jo a ell. En
quatre anys he baixat a Barcelona màxim deu vegades i
a poder ser solament un dia!

Quins creus que són els principals avantatges o
inconvenients de viure el nostre poble? Avantatges
tots, incloent-hi la tramuntana i els esquellots de les
vaques. Aquí puc desenvolupar el meu art i gaudir de la
natura. Valoro molt el fet de viure en un poble en el qual
l'oportunitat cultural va agafant cada vegada més força.

En pots explicar alguna anècdota de la teva estada a
Llanars? Al principi d'estar a Llanars, un dia a Can Banasta,
dos personatges comentaven la beneficiosa pluja que
estava caient. Deien en veu alta, perquè jo ho sentís, que
era el moment per plantar �macarrons�, perquè en quatre
dies es feien, preciosos, forts i boníssims! Jo els vaig dir
que sobretot �farcits�. Ens vàrem posar a riure i tant amics.
El sentit de l�humor és essencial per viure amb alegria.

Foto dels llanarencs i llanarenques feta en la Festa Major de l'any 2015:


