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Benvolguts llanarencs i llanarenques!

Ja torna a ser l�estiu..., i aquest any amb una climatologia
un xic canviant, i altre cop us fem arribar aquesta petita
publicació com és la revista de l�Om. Ja serà la 16a...

Qui havia de dir que aquell projecte, que va començar
l�anterior govern municipal, arribaria a tantes edicions.
El motiu és ben senzill, d�aquesta manera us podem
fer arribar un petit resum de totes les coses i activitats
que es van fent a l�Ajuntament durant el transcurs de
l'any que, a voltes, passen desapercebudes i per tant
es desconeixen.

Aquest any, per a mi i per tots els regidors de
l�Ajuntament, té un regust agredolç. D�una banda
estem satisfets per haver pogut gestionar el dia a dia
d'una administració pública com és l'Ajuntament, d'una
manera que valorem positivament i on ha estat
necessari afrontar, entre d'altres, l'important repte de
reparació i millora de les instal·lacions de la piscina
municipal. Alhora però, ens envaeix la tristesa per la
pèrdua del nostre amic i regidor Jordi Llongarriu i
Canal, que se'n va anar quan creiem que no tocava.
En Jordi era ple de vida, de il·lusió, de vitalitat, de
projectes i generós en l�amistat i el treball. El nostre
record serà d�agraïment per la seva bonhomia, amistat,
dedicació i entusiasme per la feina ben feta.

En Jordi, va néixer a Sant Joan de les Abadesses, però
en casar-se amb la Teresa, va venir a viure a Llanars on
de seguida s�hi va integrar i on formà la seva llar. El seu
tarannà obert i treballador el va portar a ser regidor
en la passada legislatura i també en aquesta, per tant
us puc assegurar que va treballar molt per Llanars.

Per acabar, us vull manifestar el nostre agraïment a la
gent de Llanars, per la seva implicació i col·laboració
en actes i esdeveniments. Un poble com el nostre que
és obert a la gent forana que ens visita, que acull sense
reserves als nouvinguts i que comparteix el dia a dia
amb la gent que té a Llanars la segona residència vol
dir que te cohesió social i per tant és un poble viu,
estimat i admirat a la comarca.

Demanar-vos que persevereu en aquesta actitud
positiva per poder millorar les coses i alhora el nostre
benestar.

Que tingueu un bon estiu!
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Notícies
Mancomunitat. Canvi de seu
En el ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
del dia 30 de gener 2017 efectuat a l�Ajuntament de
Llanars, el President informa que ja està tot a punt per
fer el trasllat de l�oficina que té la Mancomunitat a l�entrada
de Camprodon a l�oficina de turisme de Camprodon.

L�alcalde de Llanars diu que considera que fer aquest
canvi és un greu error i que és una pèrdua d�identitat per
la Mancomunitat i que el tema d�estalvi econòmic no ho
justifica, igual que, segons el President, la ubicació de
l�oficina, el seu mal accés o la falta de pàrquing, que és
quelcom que es podria treballar per millorar-ho.

Aquest procés ha d�estar regulat per un conveni amb
l�Ajuntament de Camprodon que no s�ha fet i per tant no
està signat tot i que el canvi ja està fet.

Ripollès Desenvolupament
La idea de Ripollès Desenvolupament va sorgir l'any 1993,
en un moment de crisi a la comarca del Ripollès i amb
l�objectiu de crear teixit empresarial. A finals del 2000, es va
constituir com a consorci a fi d�aconseguir una major
implicació de tots els actors socioeconòmics de la comarca
i ampliar la seva actuació a tots els àmbits productius de
cara a promocionar, donar suport i participar en activitats
econòmiques i socials que contribuïssin al desenvolupament
de la comarca del Ripollès. La Mancomunitat de la Vall de
Camprodon va ser membre del Consorci Ripollès
Desenvolupament fins a l'any 2012, que es va donar de
baixa, i la participació del municipi de Llanars en aquest
consorci ho va ser en tant que formava part de la
Mancomunitat. Des de llavors ençà, el Consorci Ripollès
Desenvolupament va passar a ser l 'Agència de
Desenvolupament del Ripollès. Després d'una visita del
Responsable de la nova entitat Sr. Gerard Solé a finals del
2016, l'Ajuntament va decidir de formar-ne part mitjançant
l�aportació d�una quota i tenint accés a tots els serveis que
ofereixen, entre ells Turisme, Aula d'Hostaleria, Energia i
també el projecte anomenat �Treball a les 7 comarques� al
Ripollès, subvencionat pel Servei Públic d�Ocupació de
Catalunya (SOC) en el marc dels programes de suport al
desenvolupament local i cofinançat pel Servicio de Empleo
Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Aquest
servei és el que va fer possible de poder accedir a la
contractació d'un treballador, des del 28 de desembre de
2016 fins a finals d'aquest mes de juny de 2017. El cost que
representen per a l'Ajuntament els serveis a que fem
referència és el diferencial entre la despesa dels projectes
i les subvencions que arriben per al seu finançament. Les
aportacions a l'Agència s�han repartit proporcionalment
entre els 19 municipis per reduir els costos d�estructura i
minimitzar la despesa. La quota que correspon a Llanars és
de 963,85 �.

ORDENANCES FISCALS 2017
El ple de l�Ajuntament de Llanars, en sessió plenària de
data 16 de setembre de 2016, va aprovar, provisionalment,
les ordenances fiscals per l�any 2017. L'expedient es va
exposar al públic mitjançant la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d�anuncis de la corporació i a l�apartat
d�edictes del WEB de l�Ajuntament, sense que durant el
termini reglamentari es presentessin reclamacions. Les
modificacions aprovades, afecten diferents ordenances:

- Ordenança reguladora de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que s'ha modificat íntegrament
als efectes d'introducció d'un apartat de fiances i avals,

Hisenda
per garantir la retirada de runes i per cobrir els danys
que es puguin ocasionar al domini públic a
conseqüència d'obres de construcció, i també s'ha
modificat el tipus de gravamen que ha passat a ser
del 3%.

- Ordenança reguladora de la Taxa per recollida
d'escombraries i deixalles, amb un increment del 10%
de les tarifes, als efectes de cobrir l'augment de cost
del servei de recollida i tractament dels residus en el
nou conveni amb el Consell Comarcal.

-  Ordenança reguladora de la Taxa pel subministrament
d'aigua, amb una lleugera modificació de la quota de
servei fix i modificació i introducció del concepte de



Plantilla de personal 2017

DESPESES

DENOMINACIÓ EUROS

DESPESA DE PERSONAL 130.990,38

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 239.430,00

DESPESES FINANCERES 900,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 105.155,00

DESPESES CORRENTS 476.475,38

INVERSIONS REALS 63.424,62

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 21.100,00

DESPESES DE CAPITAL 84.524,62

TOTAL DESPESES 561.000,00

INGRESSOS

DENOMINACIÓ EUROS

IMPOSTOS DIRECTES 322.400,00

IMPOSTOS INDIRECTES 9.500,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS 99.500,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 125.450,00

INGRESSOS PATRIMONIALS 4.150,00

INGRESSOS CORRENTS 561.000,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00

INGRESSOS DE CAPITAL 0,00

TOTAL INGRESSOS 561.000,00

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 aprovada no
presenta canvis en relació a la de
l'exercici 2016.

Pressupost de l'Ajuntament de Llanars per a l'exercici 2017
El pressupost per a l'exercici 2017 i la plantilla de personal es van aprovar inicialment per acord del Ple de l'Ajuntament
de data 4 de novembre de 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, motiu pel qual va esdevenir definitiu.

El pressupost ascendeix a 561.000,00 euros i s'han ajustat els ingressos i les despeses. Les inversions inicials previstes
per a l'any 2017 eren la de creació d'una nova pàgina WEB, més operativa i funcional, la instal·lació d'una porta automàtica
a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament i la instal·lació d'equips de llum i so a la sala de ball. Per això l'apartat d'inversions
es va preveure de cara també a qualsevol contingència.
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gestió de devolució de rebuts a la tarifa de preus
complementaris.

- Ordenança reguladora de les taxes per a la utilització
privativa o per a l�aprofitament especial del domini
públic local, amb modificació de l'annex de tarifes i
introducció de nous conceptes, entre ells l'establiment
d'una taxa per a ús de les dependències municipals
per a celebració de matrimonis civils.

A posteriori, durant l'exercici 2017, s'han modificat els
preus públics de les entrades i abonaments de la piscina

municipal, temporada 2017, als efectes d'introduir els
conceptes d'entrades de tarda a partir de les 15.00 h. i el
concepte de piscipass per a establiments turístics, i una
taxa per a reexpedició d'abonaments.

També s'ha modificat l'ordenança del cementiri per
introduir el concepte de prestació del servei de cementiri
municipal, en la part que fa referència als treballs que
pugui realitzar el  personal de l 'Ajuntament.

El text íntegre de les ordenances es pot consultar al WEB
de l'Ajuntament www.llanars.cat.



Subvencions

Exercici 2016

Les subvencions de 2016 i la seva situació de tràmit actual, són les següents:

SUBVENCIONS EXERCICI 2016

 
Concepte Subvenció  Cost actuació  Subvenció Observacions

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ordenació ambiental de la il·luminació
exterior del nucli urbà - Canvi de pàmpols i
lampades C/. Moli, C/. Cerdanya, sector Saletes i
Pedreguet. 5.808,00 4.988,00 Justificada, pendent de cobrament

Comptabilitat energètica 340,74 306,00 Justificada, pendent de cobrament

Fons de Cooperació econòmica i cultural 2015 -
Despeses culturals 40.500,00 3.975,00 Cobrada

Fons de Cooperació econòmica i cultural -
Despeses corrents, enllumenat, camins i carreteres 40.000,00 22.525,00 Cobrada

Fira de Pagès 1.212,24 300,00 Cobrada

Actuacions matèria forestal - sega de marges 2.613,60 2.022,46 Cobrada

Actuacions matèria forestal - recuperació de pastures 3.644,33 3279,70 Cobrada

Descalçament del camí de Feitus 1.006,84 1068,00 Cobrada

Noves tecnologies -
Renovació d'equipament informàtic 1.329,79 694,05 Cobrada

Despeses en les carreteres
afectades per nevades i glaçades 4.380,92 2.174,97 Cobrada

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

Actuacions a la piscina municipal 5.977,40 4.000,00 Llista d'espera

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Formigó per la conservació i Execució directa
manteniment del camí dels carros 2.507,59 Consell Comarcal

DIPSALUT - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Consultori mèdic, despeses corrents 3713,10 1.600,00 Justificada pendent de cobrament

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contractació d'actuacions dins el Programa. Departament de Cultura.
Cat, CIRC LOS 2.500,00 875,00 La Generalitat paga la seva part

directament a l'artista

Concert de Música Clàssica - lloguer del piano 500,00 500,00 Departament de Cultura. Cobrada
Despeses Jutjat de Pau 860,00 860,00 Departament de Justícia. Cobrada
Retribucions càrrecs electes 13.129,00 Departament de Governació.

Justificada, pendent de cobrament

Puosc 2016-2017, despeses corrents 19.637,57 19.605,58 Departament de Governació
Justificada pendent de cobrament

Neteja de lleres 9.984,07 7.987,25 Agència Catalana de l'Aigua.
Pendent de resolució

Projecte activitats Joventut 2016 7.200,00 1.800,00 Departament de Joventut.
Cobrat el 90% - 1.620,00
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Exercici 2017

Les subvencions de 2017 i la seva situació de tràmit actual, són les següents:

Concepte Subvenció Cost actuació Subvenció Observacions

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de Cooperació econòmica i cultural  - 
Despeses corrents conservació camins i
carreteres i energia elèctrica 40.0000 21.699,00 Atorgada

Fons de Cooperació econòmica i cultural  -
Despeses culturals 52.500,00 4.712,00 Atorgada

Fons de Cooperació econòmica i cultural  -
Instal·lacions piscina 42.994,41 5.000,00 Atorgada

Equipaments esportius - Instal·lacions Piscina 42.994,41 12.000,00 Atorgada

Fira de Pagès 1.200,00 600,00 Atorgada

Actuacions municipals per nevades 5.271,99 5.008,39 Sol·licitada

Actuacions matèria forestal - sega de marges 3.076,43 2.288,25 Atorgada

Actuacions matèria forestal - recuperació de pastures 4.994,88 4.495, 39 Sol·licitada

Noves tecnologies - equipament informàtic Despeses
informàtiques

durant 2017 674,54 Atorgada

Informe de seguiment del PAES 800,00 600,00 Sol·licitada

Concurs de Cavall Pirinenc Català A determinar 1.500,00 Import prefixat.
Pendent de convocatòria

Ordenació  de la il·luminació exterior - 21.839,38
Canvi de pàmpols i làmpades C/. Moli, -5.808,00 
C/. Cerdanya, sector Saletes i Pedreguet. = 16.031,38 5.823,24 Atorgada
 

DIPSALUT - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Consultori mèdic, despeses corrents 3.686,79 2.600,00 Sol·licitada

GENERALITAT DE CATALUNYA

Despeses corrents Jutjat de Pau 860,00 860,00 Import prefixat

Construcció i arranjament de vials 
a Espinalba i Feitús 23.370,39 18.696,31 Atorgada

Obra civil a la carretera d'Espinalba 49.809,65 49.809,65 Departament de Governació.
Sol·licitada

Concert de música clàssica -lloguer de piano 600,00 600,00 Departament de Cultura.
Atorgada

PUOSC 2017 - Subvenció despeses corrents A determinar 19.605,58 Import prefixat. Departament de 
Governació.
Sol·licitada
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ZER la Vall del Ter. 25è aniversari
Temps era temps, a l�inici de l�any 1991, les sis escoles van posar sobre la taula iniciar el projecte de crear una ZER, la
Zer la Vall del Ter. Un tema prou delicat i complex, però amb una finalitat engrescadora que ens podia portar a un futur
millor. El dia a dia i el pas del temps ha fet que la nostra ZER arribi aquest curs a complir els 25 anys de funcionament.
És un període prou ampli per fer-ne una bona valoració, que des del nostre punt de vista, és molt positiva pels qui hem
tingut la sort de formar-ne part. Moltes persones de diferents estaments hi ha deixat petjada, aportant el seu granet
de sorra. Tots hem fet possible que el bon funcionament organitzatiu, pedagògic, educatiu o social, sigui present en
les quatre escoles que avui formen la ZER.

Felicitats per aquest aniversari i tant de bo que aquesta vida a l�escola, i de rebot en els pobles que creuen en l�escola
rural duri molts anys, amb el �rum, rum� dels alumnes quan són al pati, o a les entrades i sortides de les escoles.

La festa d�aniversari va tenir lloc a Sant Pau de Segúries el dia 18 de març 2017.

Educació

AMPA Les Moreres
Al llarg del curs escolar l�AMPA de les Moreres ha realitzat diversos actes i reunions, alguns amb la col·laboració de
l�Ajuntament i altres amb la mateixa escola.

En primer lloc es va fer la reunió anual amb l�Ajuntament per tal de parlar de la col·laboració en diferents activitats i
també per demanar petites millores a l�escola. Aquest any es va demanar un �tobogan� per posar al pati, un aparell per
estacionar les bicicletes i pintar les porteries del pati de l�escola.

Com és habitual l�AMPA ha organitzat al llarg del curs diverses activitats extraescolars, d�altres en col·laboració amb
l�Ajuntament com les quines de Nadal, una representació teatral, la festa de Sant Jordi, la festa de la Primavera, el concert
de la Nova Cançó, etc., activitats que també els ajuden a ingressar alguns diners per tal de poder finançar les activitats
extraescolars. Altres les ha fet en col·laboració amb l�escola, com la festa del Nadal, activitats a la neu, excursions, la festa
de final de curs, etc.
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Aula de música de Llanars
Curs 2016-17
Una de les propostes que va fer l�actual equip de govern
a l�entrar a l�Ajuntament, va ser la creació d�una Aula de
Música. Per tant al començament del passat curs i amb
la proposta d'un grup de pares vàrem començar a preparar
el projecte.

Primer amb l'adequació d�una sala que teníem als baixos
de la Cooperativa, després amb la compra d'un piano de
paret de segona mà, una mica de mobiliari i alguns
instruments.

Després d�això vam contractar els serveis de la persona
encarregada de fer les classes i es va escollir a la professora
Núria Planella.

Les classes a l'Aula de música de Llanars van començar el
mes d'octubre del 2016. Es van formar 5 grups de diferents
edats i nivells musicals. Les classes han tingut la durada
d'una hora setmanal.

Els grups han estat: 7 alumnes de 3 i 4 anys, 2 alumnes
de 5 anys, 5 alumnes de 6 anys, 4 alumnes de 7 i 8 anys,
i un grup amb alumnes de nivell musical més avançat i
edat entre 12 i 13 anys.

En tots els grups s'ha treballat el cant coral, l'audició, la
dansa, l'aprenentatge de diferents conceptes bàsics del
llenguatge musical, el ritme, l'escriptura, la melodia, el
reconeixement de diferents instruments musicals, les
qualitats de so, jocs musicals... tot adaptat al nivell i edat
dels alumnes.

També s'ha fet una roda d'instruments, on els alumnes a
partir de 5 anys i durant tres sessions de cada instrument,
han pogut prendre un primer contacte amb el piano, la
guitarra, i l'acordió diatònic, i veure com és el
funcionament de cadascun d'ells.

El curs es va acabar amb una audició dels alumnes per a
tots els pares a la sala de ball el passat dia 26 de juny.

A partir del mes de setembre començaran les inscripcions
per al curs vinent.

Casal d�estiu
Un any més es va poder oferir el casal d�estiu a tots aquells
nens i nenes que volen participar en les diferents activitats
que s�hi realitzen. El casalet d�estiu, és un casal de poble
on s�hi ofereixen diverses activitats, des de tallers de
manualitats fins a excursions amb bicicleta, a peu, festes,
banyades, etc., amb l�objectiu de poder descobrir i gaudir
del nostre entorn.

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. És una prioritat del
casal que els nens i nenes es trobin en un ambient familiar
i acollidor.

Gràcies per la vostra col·laboració i esperem poder gaudir
d�aquest casal molts més estius!
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Les Moreres, una escola oberta al poble
La nostra escola és una de les moltes escoles rurals que
podem trobar a Catalunya; les rurals ens definim com les
escoles de les tres �P�, petita, pública i sobretot de POBLE.

L�organització de l�escola, permet la interacció dels
alumnes de diferents edats, i fomenta l�autonomia i
responsabilitat de cada nen; els petits escolten els grans,
però també els grans aprenen dels petits. Aquestes
característiques que ens defineixen, es reflecteixen en
diferents activitats que hem realitzat aquest curs a l�escola.

Estem oberts a tothom, ens agrada compartir i aprendre
de les experiències i coneixements de les persones que
tenim a prop.

Activitats

El mes de setembre, ens va venir a visitar l�exalumne,
Albert Solé amb la seva família.

Actualment, l�Albert viu i treball Austràlia; els nens i nenes
de l�escola van fer-li una petita entrevista de la seva vida
i feina allà.

Els alumnes van poder aprendre curiositats d�Austràlia:

- Els animals típics d�Austràlia són els marsupials, com
el coala, el cangur i el dingo que és un gos salvatge.
Ens va explicar que el coala dormia vint hores al dia.

- L�esport típic és el surf.

- L�eucaliptus és l�arbre més característic de la seva
vegetació.

- La gent típica d�Austràlia són els aborígens. Es parla
en anglès però els aborígens tenen moltes llengües.

- És l�últim lloc del món on es celebra el cap d�any.

Una altra activitat, va ser la celebració de la diada de Sant
Jordi. Vam tenir com a convidada especial la Lola, la
besàvia de l�Arnau de P3. El treball proposat i realitzat
pels alumnes aquest Sant Jordi, girava al voltant dels
poemes de la Lola. El dia que ens va visitar la Lola vam
fer una lectura dels seus poemes i dels poemes escrits
pels propis alumnes. Com a record de la diada, se li va
entregar un petit recull dels seus poemes il·lustrats pels
nens i nenes de l�escola.
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ACA, col.lectors
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 26 de maig de 2017,
va aprovar una nova moció per reclamar a l'Agència
Catalana de l'Aigua la finalització de les obres del
PROJECTE DE COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE
LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, i la resolució de les
deficiències que presenta la part d'obra executada, així
com la deguda restauració de la llera i els terrenys afectats
per les obres amb neteja de la zona afectada per
l�abocament directe del col·lector en alta tan bon punt
les aigües residuals de Llanars fossin conduïdes a l�EDAR
de Camprodon.

La resposta a la nostra demanda, per part del Conseller
de Territori i Sostenibilitat ha estat en el sentit de què
l'empresa concessionària ja ha executat el darrer tram de
les obres del col·lector que havia quedat pendent dins
del terme de Camprodon i actualment, l'empresa està
revisant l'estat general de les obres executades i reparant
alguns trams que han quedat malmesos pel llarg temps
transcorregut des de la seva construcció. També indica
que tot i que resulta difícil preveure una data d'acabament
i posada en servei de la infraestructura esperen que això
es pugui produir a finals del proper mes de setembre de
2017.

Urbanisme

Pavimentació de camins
El mes de setembre de 2016 el Consell Comarcal del
Ripollès ens va comunicar que la Direcció General de
Polítiques de Muntanya de la Generalitat de Catalunya
tenia intenció de finançar l'arranjament de camins rurals
a les comarques de muntanya, per un import global
aproximat de 97.000,00 � i que des de l'Àrea de
Cooperació Municipal del Consell Comarcal es creia
oportú destinar aquestes ajudes al subministrament de
cubes de formigó entre els municipis per pavimentació
de camins rurals d'ús públic fora del sòl urbà.

La proposta de distribució del Consell Comarcal destinava
a Llanars un pressupost de 2.507,59 euros, que

Pont del Cullell

La primera setmana de juny de 2017 un camió, al seu pas
pel pont del Cullell, va fer malbé la barana de ferro del
Pont. Vàrem tenir coneixement de l'incident mercès a
una veïna del poble, a la qual des d'aquí li donem les
gràcies. Posteriorment vam contactar amb el conductor
del vehicle causant i ara l'assumpte està en mans de la
companya d'assegurances de l'Ajuntament que s'ocupa
de la corresponent reclamació d'indemnització dels danys.
Confiem que aquest tema quedarà resolt ben aviat.

representava una assignació de 33 m3 de formigó per
cobrir una longitud de camí de 61,11 metres lineals, que
des dels serveis tècnics del Consell recomanaven destinar
a l'arranjament d'un tram del camí VP0046, anomenat
Camí dels Carros, el que es va acceptar des de
l'Ajuntament.

El conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Ripollès per a la realització d'actuacions a la xarxa de
camins es va signar en data 15 de desembre de 2016,
posteriorment es va signar un conveni entre el Consell
Comarcal i l'Ajuntament i l'actuació que afecta al camí
esmentat del nostre municipi es va fer durant el primer
trimestre de 2017. La pavimentació es va poder fer amb
l�ajut dels veïns d�Espinalba. En aquests moments s�està
parlant d�un nou ajut per poder rebre una nova assignació
de formigó per aquesta tardor.
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Esllavissada Espinalba
S�ha produït una desestabilització molt important d�un
tram de la pista que va de Llanars a Espinalba. El tram
afectat té una longitud d�uns 25 metres i afecta a tota la
banda de terraplè de la pista fins a arribar gairebé al
Torrent de la Sorriba. Tot i que actualment l�estat de la
pista afectada permet el pas de vehicles, la
desestabilització va en augment i, per això vàrem parlar
amb la Cap de l'Oficina Comarcal del DARP a Ripoll per
tal d'esbrinar si hi havia possibilitat de poder obtenir un
ajut de la Generalitat pel seu arranjament, el que en
principi va semblar que no era possible. A principis
d'aquest any 2017 la Enginyera tècnica forestal del Ripollès
ens va fer arribar un informe al respecte recomanant
l'arranjament de la zona afectada el més aviat possible.

Afortunadament, a principis del mes de juny va sortir
una convocatòria de subvencions de la Generalitat per
a inversions en camins públics locals per al període 2018-
2020, a la qual ens hem acollit per poder finançar aquestes
obres de reparació de la carretera d'Espinalba, que tenen
un pressupost de 49.809,65 euros. Hem demanat una
subvenció del 100% del pressupost, que esperem poder
obtenir i així resoldre la incidència en aquesta via.

GIACSA. Servei d'aigües
A principis d'any, des de Gestió Integral d'Aigües de
Catalunya SA, se'ns va facilitar el Pla de reposicions i
millores en instal·lacions d'abastament a Llanars per a
l'Any 2017, on es preveuen les actuacions a realitzar
durant aquest exercici per resoldre incidències i millorar
i garantir el funcionament òptim de la nostra xarxa d'aigua
potable.

Les principals actuacions que contempla aquest Pla fan
referència a la substitució de l'escomesa elèctrica que

Incidències
Les incidències d�enguany han estat més aviat poques,
però en voldríem descriure unes que cal destacar. Era el
mes d�octubre 2016 quan ens van avisar que havien tallat
uns freixes al parc de Mn. Lluis, al cap d�uns dies en van
tallar uns al final del C/ Morer, després van tallar diverses
peces de fusta dels aparells de gimnàstica del parc de
Mn. Lluís. Fa pocs dies van treure els travessers de fusta
de la barana del pont del mateig passeig Mn. Lluís. També
hem detectat un increment de pintades en espais públics
i per acabar van robar els peixos que havíem posat a
l�estany del sortidor. Tots aquests actes ens semblen
totalment innecessaris atès que no en treu profit ningú
i representen una important despesa per a l�Ajuntament.

Voldríem demanar la col·laboració ciutadana per tal
d�avisar-nos en cas de detectar els autors dels actes
incívics. Gràcies!

Situació tram pista forestal afectada per l'esllavissada i la inestabilitat
de la torrentera.

alimenta els equips de cloració del dipòsit del Morer, que
ha donat problemes, actuació que ja s'ha portat a terme,
i la instal·lació d'una vàlvula reguladora a la canonada
que transcorre per la  carretera d'Espinalba
aproximadament a l'alçada de la masia de La Canal, que
disposa de l'autorització del propietari afectat i està
previst d�executar durant aquest exercici. També, es
planteja la possibilitat de realitzar una actuació de millora
de la impermeabilització al dipòsit del Morer.

Ens han proposat un canvi d�horari atenció al client de
GIACSA. Ara es farà a l�Ajuntament de Llanars els divendres
al matí de 11.30 a 13.15 h.
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Les Planes
L'any 2015 es va tramitar un expedient de modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Llanars a
la zona de Les Planes que, a resultes d'un informe
desfavorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, va quedar
suspès. Per això el febrer d'aquest any 2017 es va modificar
el projecte resolent les qüestions assenyalades en
l'informe esmentat de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'aprovació inicial d'aquest projecte modificat es va fer
en el Ple ordinari del mes de març i, prèvia tramitació
corresponent es va aprovar provisionalment en el Ple
celebrat el passat dia 19 de juny. Ara l'expedient s'ha
tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona
per a la seva aprovació definitiva.

Tot seguit es reprodueix el plànol de la nova ordenació
del sector:

Piscina municipal. Obres
Per tal garantir el bon funcionament sanitari de les aigües
de la piscina calia renovar la maquinària existent, com
són els dipòsits de cloració, bombes, canonades i també
arranjar el recinte on es troben instal·lades preveient,
entre d�altres, la seva impermeabilització.

L'arquitecta municipal va redactar una memòria valorada
anomenada �Arranjament instal·lacions i recinte
d'instal·lacions de la piscina de Llanars", on es preveia un
pressupost de 49.432,33 �. La memòria es va aprovar
inicialment en el Ple celebrat el mes de març, es va posar
en exposició pública i, en no presentar-se reclamacions
durant el termini reglamentari, va quedar aprovada
definitivament. Per les característiques de l�obra i davant
la necessitat de realitzar-les abans de l�inici de la
temporada d�estiu, es va tramitar la contractació
mitjançant contracte menor, que es va adjudicar a
l'empresa Construccions Llorenç Rigat, SL, pel preu de
44.488,07 euros. Sortosament ha estat possible finalitzar
les obres abans de la data d'obertura de la piscina.

Per finançar part d'aquest cost s'han obtingut dues
subvencions de la Diputació de Girona que en total
representen un impor t de 17.000,00 euros.

Les obres i millores efectuades són:
- Renovació dels filtres, i nova maquinària de cloració
salina.
- Aïllament i impermeabilització del recinte.
- Obra física per poder treure i canviar màquines.
- Cadira socorrista.
- Instal·lació de wifi.
- Arranjament del local del socorrista.

Via Ciclista
Des del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
s'estan realitzant les obres del projecte de la Via Ciclista
del Ter en el tram que va de Camprodon a Llanars. Aquest
projecte constitueix una segona fase del projecte global
de perllongament de la Ruta del Ferro. Via ciclista del Ter
St. Joan de les Abadesses � Llanars � Setcases i té per
objecte la construcció del tram que permetrà la connexió
dels nuclis urbans de Camprodon i Llanars, amb una
longitud d'aproximadament 1,7 quilòmetres i de 2,5 a 3
metres d�amplada, en paral·lel a la carretera GIV-5264.

L'execució d'aquest projecte ha requerit la formalització
d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya pel qual
l'Ajuntament posa a disposició els terrenys de titularitat
municipal afectats i on s'estableix que, posteriorment,
un cop finalitzades les obres, la via ciclista passarà a
titularitat de l'Ajuntament que s�haurà de fer càrrec del
seu manteniment.
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Medi ambient
Àrea deixalleries
Voldríem destacar que en les àrees de deixalleria hem detectat un increment de residus que no pertoquen i voluminosos
que no s�hi poden deixar. En aquestes àrees només es recull l�orgànica, el paper-cartró, el vidre, el plàstic i rebuig. També
cal destacar que, per tal de mantenir les àrees netes, tots els residus s�han de posar dins dels corresponents contenidors.

Els trastos, voluminosos, olis, aparells elèctrics, etc..., s�han de portar a la deixalleria mòbil que ve a Llanars el segon
dimarts de cada mes i que consisteix en la instal·lació d�un contenidor que porta el Consell Comarcal del Ripollès al
pont d�accés a la closa de la Bellabriga o bé a la deixalleria de Camprodon que està situada a la carretera de Molló davant
de can Moi, amb aquests horaris: Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 h del matí.

Enllumenat Les Saletes
L'Ajuntament des de l'any 2010 ha anat realitzant diverses
actuacions planificades en el Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible i també contemplades a l'Agenda 21 Local,
per tal d'aconseguir la reducció de la contaminació
lumínica i l'estalvi energètic.

En aquest sentit, l'any 2014 es va aprovar el projecte de
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior
existent al municipi de Llanars, redactat per l'enginyer
tècnic industrial Sr. Josep Castañer i Danes, amb un
pressupost de 85.859,00 �. Aquest projecte, en resum,
preveu la substitució de les lluminàries existents per altres
més eficients adaptades a normativa.

L'elevat cost del projecte, però, ha obligat executar-lo per
fases i en diferents exercicis i s'ha anat fent mercès a
l'obtenció de subvencions, tant de la Generalitat com de
la Diputació de Girona. A principis d'aquest any 2017
quedava pendent d'execució aproximadament un 25%
del pressupost, uns 21.800,00 euros. Mercès a una
subvenció de la Diputació de Girona de 4.988,00 euros
ha estat possible substituir 19 lluminàries de les Saletes,
que és una de les zones que quedava pendent i, pel
finançament de la resta, s'ha sol·licitat una altra subvenció
de 10.000,00 euros a la Diputació de Girona. En cas
d'obtenir aquesta subvenció podrem donar per finalitzat
el projecte total dins d'aquest mateix exercici 2017.

Residus
Atenent que havia finalitzat la concessió del contracte
de recollida de residus sòlids urbans i després d�haver-
se presentat el nou plec de condicions i les posteriors
al·legacions presentades al tribunal de contractació de
la Generalitat, el Consell Comarcal del Ripollès ha admès
l�oferta presentada per les empreses Urbaser SA i Vigfa
Residus SLU per prestar el servei de la recollida i el
transport als gestors autoritzats dels residus municipals
de la comarca del Ripollès, exceptuant el municipi de
Camprodon, que ascendeix a un import de 1.349.763,44
�, IVA inclòs.

L�oferta millora en un 13,88 % el preu de licitació, cosa
que representarà l�estalvi de 217.000 euros per als
municipis sobre el preu de sortida. L�adjudicació està
subjecta a la presentació, per part de les empreses
escollides, de tota la documentació reglamentària dins
dels terminis establerts. L�estudi dels costos pels propers
anys de cada municipi sortirà aquest mes de setembre.
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Les fonts
Com ja hem dit en altres ocasions, un dels objectius de
l�equip de govern és el manteniment i millora de l�entorn
natural del nostre municipi atenent que creiem és un
dels actius més importants que podem oferir als nostres
vilatans i alhora a la gent que ens visita.

És per això que enguany hem arreglat tres fonts del nostre
municipi amb l�ajut de l�Edu, membre de la brigada
municipal de Llanars.

- La primera va ser �La Fonteta�, anomenada a principi de
segle Fontalles. En aquesta font vàrem fer una important
acció de neteja vegetal de l�entorn de la font i alhora una
reconstrucció amb pedra de la part central de la mateixa.

- La segona va ser la �Font del Tir�, situada a la carretera
de Feitús enfront del camp del Tir. Font molt important
atès que l'aigua de la qual els llanarencs i molta gent
forana van a buscar per al consum domèstic. En aquesta
font s�ha millorat l�accés mitjançant unes baranes, millora
del terra mitjançant lloses i també la recepció de l�aigua.

- La tercera va ser al lloc anomenat �Verge del raïm�, en
el camí cap a la Roca. En aquesta font no hi baixava aigua
i el que es va fer va ser construir una �mareta� i mitjançant
uns 100 metres de tub fer arribar l�aigua fins a la font.
També s�ha fet una neteja de l�entorn.

2a part de la neteja de la llera de Feitús
Seguint l�actuació que vàrem començar l�any passat
referent a la neteja i aclarida de la llera de la riera de Feitús
que va incidir en el tram que va del pont de la zona
esportiva fins el pont Nou de La Plana, en data 22 de
març de 2017, l�Ajuntament de Llanars va sol·licitar
novament a l�ACA autorització per a l�execució de treballs
de manteniment d�un tram d'uns 620 m de la riera de
Feitús, en el tram situat entre el pont Nou fins al pont del
Mercader (passat cementiri), al nucli urbà de Llanars.

L�actuació consisteix en l�aclarida intensiva de la llera amb
retirada de deixalles, estassada selectiva, aclarida, poda,
eliminació de vegetació al·lòctona invasora i retirada
d�arbres de grans dimensions.

L�acció s�autoritza el 19 d�abril 2017 i els treballs de
manteniment i neteja comencen al juny i els porta a
terme el CEINR (Consorci d�espais d�interès natural del
Ripollès).
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Vials Espinalba i Feitús
En l'àmbit de gestió forestal, per tal de facilitar l'accés als
boscos comunals de la zona de Feitús, l'any 2016 es va procedir
a realitzar unes actuacions al camí de Llanars al Pla de Pallarols,
que és el que facilita l'accés al comunal de Feitús des del
Morer. Una de les actuacions va consistir en l'eixamplament
de la corba que es troba a l'inici del camí, al Morer, facilitant
així el pas dels tractors per a la baixada de la biomassa. L'altra
actuació fou la continuació d'aquest mateix camí per la part
alta, amb obertura d''un nou tram d'aproximadament un
quilòmetre. També, a la muntanya de Feitús, en una zona de
difícil accés per la seva configuració en forta pendent, es fa
fer una aclarida de millora. Aquestes actuacions es van finançar

mercès d'uns ajuts atorgats pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest any 2017, en la nova convocatòria de subvencions del DARP per a la Gestió Forestal Sostenible, el Consorci
d'Espais d'Interès Natural del Ripollès ens ha redactat una memòria per sol·licitar ajut pel finançament de dues actuacions
de construcció de vials, un d'ells de 1.350 metres per a desembosc a la zona d'Espinalba que donarà accés des del sector
del Turó del Serrat del Plans fins al Pla de la Pica i l'altre a la zona de Feitús que serà la continuació en uns 950 metres
del tram executat l'any 2016, i que connectarà el Serrat de Sant Pere amb el Serrat de Meianers, passant per les Solanes
del Rodà.

Estessada de Feitús.
Recuperació de pastures. Soques
Seguin 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 i atenent que aquests Plans d'Ordenació
preveuen tota una sèrie d'actuacions, pel que fa a la
recuperació de pastures, aquest any 2016, a la muntanya
de Feitús s'han acabat d�estassar les 60 Ha. previstes en
una primera fase d'un projecte total d'aproximadament
600 Ha. També s�ha fet l�estellada de la fusta i el trasllat
fins a Llanars de la mateixa. Posteriorment, la major part,
ja s�ha tret per a la seva comercialització segons conveni
amb la societat que se n�encarrega.

Fet això, per deixar la zona on s'ha actuat completament
apta per a pastures, resta pendent una darrera fase que
seria eliminar les soques. 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.

Aquesta fase creiem que pot començar properament i
d�aquesta manera tancaríem la primera fase del cicle de
recuperació de pastures a Feitús.

Pastures comunals
Anualment es convoca una reunió de ramaders per parlar
sobre l'ús de les pastures comunals de Llanars. En aquestes
reunions són els mateixos ramaders que decideixen com
es gestionaran les pastures durant la temporada i
l'Ajuntament actua només en el cas que hi hagi desacord.

La reunió d'aquest any es va fer el dia 18 de maig i els
ramaders van considerar pujar el bestiar a muntanya la
segona setmana de juny.

L�any passat 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. Per tot
això, aquest hivern - primavera s�ha remarcat tota la zona
de comunals d�alta muntanya d�Espinalba, s�ha posat un
abeurador i s�ha passat el GPS per tal de poder fer un
mapa el més exacte possible.

A resultes d'aquest acord serà necessari adaptar
l'ordenança a les noves prescripcions i per això
l'Ajuntament, acordarà la seva modificació.
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Cultura
Activitats Nadal
Les festes de Nadal són dies amb moltes activitats i també
amb canvis en la decoració del poble, amb l�engalanament
dels carrers, llums, arbre, pessebre, etc. L�any passat ja
vàrem fer alguns canvis en la decoració del Nadal..., nova
ubicació del pessebre, l�avet a la plaça, etc. Enguany a
més d�aquestes propostes vàrem canviar el tió. Vàrem
encarregar un tió de fusta massissa i la veritat es va quedar
molt bé i els petits ens ho van agrair fent-t�hi un munt de
fotos.

Les festes van començar amb la tradicional Missa del Gall
on hi va haver una nombrosa assistència. En sortint de
missa va haver-hi, com l�any passat, una cantada de
Nadales i una mica de ressopó amb xocolatada desfeta,
coca i cava, tot això per començar amb molta alegria la
diada de Nadal.

L�endemà, el dia de Sant Esteve, i com ja es costum en la
festa petita del poble, 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, cal dir-ho, ens va
oferir un concert d�allò més acurat amb destacades
intervencions dels seus solistes. Després una bona selecció
de ballables.

Concerts de música clàssica
Dins el cicle de concerts de la tardor, el dia 29 d�octubre
2016 es va fer a l�església de Sant Esteve de Llanars un
concert de música clàssica. Enguany el concert va ser
interpretat per la Victòria Katsyuba al piano i la soprano
Eugenia Gracheva. El concert va ser d�un nivell altíssim
atès la categoria dels intèrprets. A la Victòria ja la
coneixíem, però l�Eugenia Gracheva, nascuda a Rússia,
que ha estat guardonada en diversos concursos
internacionals de cant i actualment és solista del Teatre
d�Òpera còmica de Sant Petersburgo. Va ser tot un honor
que vingués a cantar a Llanars. Cal dir que el lloguer del
piano el varen assumir els Serveis Territorials de Cultura
de Girona.

També el passat 1 de juliol 2017 el cor de cambra �Solo
voce� de Sabadell ens van oferir un concert a l�església
de Sant Esteve.

El dia de cap d�any va tenir lloc el ja tradicional concert
de la Coral de Camprodon. Aquest concert és ja un clàssic
dins les festes on la coral ens ofereix el seu repertori
habitual amb la incorporació d�algunes nadales.

Per acabar, destacar les �quines�. Com ja sabeu les �quines�
només es fan per les festes de Nadal, i a més de ser una
diversió que agrada molt també serveixen perquè les
entitats del poble puguin tenir algun ingrés econòmic
addicional per tal de poder anar desenvolupant les seves
tasques.
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Bojos pel ball
El passat 1 i 2 d�Abril, Llanars va tornar a sorprendre amb
la representació de �Bojos pel Ball�, el mític programa
dels anys 90 de TV3. Aquest acte musical es va portar a
terme gràcies a la participació dels membres de la
Delegació d�Oncolliga de Llanars i dels Dansaires de l�Om
que enguany fem 20 anys; tot col·laborant en diferents
tasques com servei de cambrers, ambientació de la sala,
etc.

L�esdeveniment va consistir en un concurs de ball que
reunia a diferents parelles de la Vall de Camprodon,
amenitzat per la música del Trio Camprodon i sota les
mirades ben atentes d�un jurat popular molt trempat.
Per altra banda, vam poder gaudir de les exhibicions fetes
per diferents parelles professionals així com d�alguna
actuació feta pels propis Dansaires.

L�escenari de la sala de Ball es va omplir de talent en 2
espectacles celebrats dissabte a la nit i diumenge a la

Estiu
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 conegut grup �Els pescadors
de l�Escala� 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 partir d�aquí es van organitzar un
munt d�activitats que les vàrem centrar en:

�Dimecres del ping-pong�, on cada dimecres a la sala de
ball es feien sessions de ping-pong dirigides per un
monitor.

�Els dijous de la mainada�, on cada dijous tarda, a la plaça
de l�Om hi havia algun espectacle dirigit a ells com,
malabars, animació, tallers, etc.

�Divendres a la piscina�, on cada divendres s�hi varen fer
activitats diverses com disco, karaoke, concert, banyades
nocturnes,  inflables,  festa de l �escuma, etc.

A part de tot això cal destacar el concert ofert per Kepa
Junkera i Tururut Bonaigua el dia 14 d�agost a la plaça de
l�Om dins el Festival de música de la vall de Camprodon,
amb assistència de més de 400 persones. També l�actuació

tarda. El dissabte a la nit, vam poder comptar amb el
popular periodista Espartac Peran, com a presentador
excepcional, qui ens va brindar una vetllada plena
d�humor i simpatia.

Va ser un cap de setmana d�emocions, ritme i música
sonant a cavall de tot l�esforç de dues entitats del Poble
bolcades en la seva Gent. Moltíssimes gràcies a tots!

de La Principal de la Bisbal que el dia 25 d�agost ens van
oferir una audició de sardanes i al vespre un magnífic
concert.

Per arrodonir-ho es va fer una audició de sardanes per la
cobla Osona i al final d�agost un espectacle de màgia a
càrrec d�en Jordi Quimera.

Com veieu un estiu molt reeixit d�activitats que creiem
van complaure a tothom.



19

Puríssima
Aprofitant les festes de la Puríssima, el 8 de desembre
2016 es va fer un taller de circ a la plaça de l�Om i a
continuació un espectacle de malabars. El taller va anar
a càrrec d�en Shaun, malabarista irlandès instal·lat al
Ripollès.

Els Reis d�Orient sí que existeixen

La festa dels Reis va començar el dimarts dia 3 de gener
quan 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 de Llanars.

Durant el crepuscle del dia 5 les famílies de Llanars i
rodalies vénen a rebre ses majestats amb fanalets a la
baixada del Solà de Munt, on reis i patges desfilen
emocionats en veure aquells ullets brillants que anisen
la seva arribada. Aquest any que hem passat, hem vist
més que mai les ganes que tenien els cavalls de ses
majestats d�arribar a Llanars per descansar i menjar una
miqueta... i si no pregunteu-li al rei ros amb quines ganes
i quina energia va arribar el seu cavall!

I un any més els reis, en sortint de l�església, es van dirigir
al camp del Toro on la comissió de reis va muntar un
campament reial per poder rebre a Ses Majestats, amb
carpes, fogueres, etc., els Reis de l�Orient van rebre els
nens a les seves faldes i així van poder conèixe�ls una
miqueta més d�aprop.

Finalment donar les gràcies a tota la gent de Llanars que
fa possible aquesta diada, que totes les mans voluntàries
són d�agrair i sense ells, això no seria possible. Gràcies
Llanars!
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Carnestoltes
El dissabte, dia 25 de febrer, es va celebrar la rua de
carnestoltes a Camprodon i com que l�any passat la
carrossa de Llanars va ser la guanyadora, aquest any li va
tocar encapçalar la rua i a més a fora de concurs. Els de
Llanars van muntar una carrossa d�esquimals, la colla va
arribar gairebé a les 80 persones totes disfressades
d�esquimal. La comparsa va ser molt lluïda i va agradar
molt.

Festa Sant Antoni
Una quarantena de cavalls amb, tres o quatre carruatges
i alguns ponis van participar el dia 21 de maig 2017 en
la Festa de Sant Antoni o dels Tres Tombs. La festa
organitzada per veïns del poble va començar amb un
esmorzar a l�àrea de davant de l�Hípic, després una
cercavila que va travessar els carrers de Camprodon i el
centre de Llanars encapçalada per la figura de Sant Antoni.
A continuació es va fer la benedicció dels animals davant
de l�Ajuntament i a tots els participants se�ls hi va fer
entrega d'una medalla commemorativa. La jornada va
acabar amb un dinar popular a l�Escón de Llanars.

Festa primavera. 11 de juny 2017
Enguany, l�11 de juny, l�Ajuntament amb la col·laboració
de l�AMPA de l�escola Les Moreres, vàrem proposar de fer
la festa de la primavera, on volíem destacar la importància
i els valors del medi ambient. La festa es va decidir de fer
a la font de la verge del Raïm atenent que és un lloc molt
bonic i que nosaltres hem volgut potenciar posant-hi
aigua a la font, d�aquesta manera podem recomanar-la
en els nostres itineraris naturals.

La festa va ser adreçada als pares i nens de l�escola i cal
destacar que el matí va començar amb unes indicacions
per part de l�Edu de la brigada municipal de com netejar
i cuidar un entorn natural com és aquest lloc. Després els
nens/nes van començar la neteja del lloc amb recollida
de residus i de restes vegetals. Un cop acabada la neteja,
banyada al riu i dinar. Per acabar la festa va venir
l�animador Jaume Barri per fer-nos passar una tarda d�allò
més divertida.

Pel que fa a Llanars, com l�any passat, el ball el vàrem fer
el dimarts de Carnestoltes que va caure en el dia 28 de
febrer. Per això vàrem convocar un concurs de disfresses
amb una molt bona participació i amb disfresses i
comparses molt variades. L�actuació musical va anar a
càrrec del grup �Boogi- Boogi�, que com l�any passat va
oferir un ball molt animat i al gust de tothom. A la mitja
part i després de la votació popular, es va fer entrega dels
trofeus als guanyadors.
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El Festival de música de la Vall de Camprodon va arribar
l�estiu del 2016 a la seva 17a edició. Aquest festival
organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
va aconseguir reunir en aquesta edició 5 dels 6 municipis
de la vall, (aquest 2017 ja hi participaran tots 6).
El Festival va tenir, en general, una molt bona acceptació
i també molt bona assistència en tots els concerts.

Sant Jordi
Com ja va sent costum, la 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 festes de
l�Ajuntament. La diada va començar la vigília amb un
concert a la sala de ball anomenat �Ens calen cançons
d�ara...�, concert basat en la �Nova Cançó�. Concert que va
repassar la trajectòria d�aquest fenomen tan important
al nostre país. El dia de Sant Jordi, l�AMPA va començar
la jornada amb una paradeta per vendre llibres i roses
que va durar tot el dia.

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 de l�Ajuntament, es va fer l�hora de lectura,

En el cas de Llanars va tenir l�actuació del músic basc
Kepa Junkera i les Sorginiak amb l�Amadeu Rosell i el
grup Tururut Bonaigua. En el concert, ambdós van fer el
seu repertori i al final van presentar el projecte conjunt
amb músiques de Beget.

L�assistència va arribar a les 400 localitats.

on es van llegir texts de l�obra de Antoine de Saint Exupéry
�El petit príncep�. A continuació hi va haver una
representació de contes de Sant Jordi a càrrec de la Carme
Brugarola que van seguir amb molta atenció tant els
grans com els petits.

Festival de música vall de Camprodon FMVC
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Societat
Visites i xerrades
El dia 18 de febrer 2017 es va fer a la sala de plens una
xerrada sobre l�Agricultura a la nova República Catalana,
organitzada per Esquerra Republicana . Hi van intervenir
entre d�altres, en David Mascort, Secretari General
d�Agricultura, la Elisenda Guillaumes, Directora dels Serveis
Territorials a Girona, etc. Va ser molt interessant.

El dia 28 de febrer 2017 es va fer una reunió de la gent
gran de Llanars amb el Consorci de Benestar Social a la
sala de plens. La reunió va ser un èxit i es va omplir la sala
d�actes. Es va parlar dels serveis que s�ofereixen des del
Consorci i també del servei de teleassistència.

El 12 de maig van venir a fer una visita-treball els
estudiants internacionals del Màster Oficial en
Gobernança Turística Internacional, en el marc de
l�assignatura �Turismo e Integración Regional. El caso de
la Unión Europea�. Aquesta activitat va comptar amb la
col·laboració de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
i del País d�Art i d�Història de les valls catalanes del Ter i
del Tec.

El dia 16 de maig de 2017, a les 16:00 h, el Comitè Sindical
de l�AECT País d�Art i d�Història Transfronterer, legalment
convocat, es va reunir a la sala de Plens de l�Ajuntament
de Llanars presidit per el seu president Sr. Ramon Roqué

Escultura Sr. Josep Mª Mejan
El Sr. Josep Mª Mejan, veí de Llanars fa més de quatre
anys, que es dedica al mon de l�art en diverses variants
com pintura, ceràmica, escultura, vitralls, etc., i que ha
exposat arreu d�Espanya, Estats Units i en diferents actes
d�àmbit internacional, veient que a Llanars tenim diverses
obres escultòriques, ens va plantejar la possibilitat de
cedir gratuïtament al municipi l�escultura de la seva
creació �El Repòs del Vent�.

El Ple de l�Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el
dia 16 de setembre de 2016, va acceptar oficialment la
cessió d�aquesta escultura per posar-la en un lloc tan
emblemàtic com el Passeig de Mn. Lluís.

�El Repòs del Vent�, està realitzada amb ferro. Té una
alçada aproximada d�1,80 metres i un pes de 800 Kg.
Aquesta escultura es va exposar a la galeria Barcelona
Presence ubicada a la Water Tower Place de Chicago. Ara
ha passat a formar part del nostre paisatge urbà.

i Riu. L�ordre del dia era:
- El compte de gestió i el compte administratiu 2016.
-  Modificació del pressupost 2017-07-03 Temp. 2017.
- El dispositiu d�interpretació de l�Arquitectura i del
Patrimoni.

El passat dia 29 de maig 2017 van venir a visitar-nos els
alumnes de cicle superior de  l�escola Dr. Robert de
Camprodon. Va ser una activitat promoguda per
L�Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la
vall de Camprodon en el marc del Projecte pilot per a la
recuperació de pastures i la producció de biomassa
forestal a la Vall de Camprodon.
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Solidaritat amb el poble tibetà
El passat 10 de març van complir 58 anys de l�ocupació
del Tibet per part de l�exèrcit xinès. Des de llavors, més
d�1 milió de tibetans han estat assassinats. Actualment
la cultura, la llengua i la identitat tibetana estan en perill.
Les més importants organitzacions no governamentals
d'arreu del món denuncien any rere any la situació dels
tibetans dins el Tibet. Però aquesta denúncia no es veu
condemnada per la Comunitat Internacional, la qual es
veu pressionada pel poder econòmic xinès.

Des del nostre ajuntament ens vam voler adherir a la
manifestació de solidaritat convocada per la Fundació
Casa del Tibet, hissant la bandera del Tibet al balcó del
nostre ajuntament el dia 10 de març de 2017.

Piscina municipal
Aquest any 2017 la piscina municipal es va obrir el públic
el dia 24 de juny i romandrà oberta fins el dia 3 de
setembre de 2017. Cal dir que enguany continuem tenint
els serveis de socorrista de l�any passsat i que ofereix
l�empresa PASVE.

Abonaments

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

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

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

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

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

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
del seus tècnics.

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.

Oratori
Per la diada de Sant Pere, el veïnat de Feitús organitza
l�aplec a l�oratori de Sant Pere. La festa, que sempre es
molt concorreguda, consisteix en la resa del Rosari per
part del Sr. Rector de Camprodon Mn. Josep i després
amb l�ofrena de un pa de part de la comissió.

Dansaires de l�Om. 25 anys
Aquest any es celebren els 20 anys que els Dansaires de
l�Om actuals van recuperar el Ball del Roser.  Per la Festa
Major d�enguany hi haurà una exposició de fotos,  vídeos,
vestuari i material de tots aquests anys, tot recordant les
danses i tots els dansaires que han ballat durant aquestes
2 dècades. Hi hauran novetats, balls i vestits nous i un
grup de dansaires petits amb moltes ganes de ballar!
També es recuperarà la cercavila amb el �Porta a Porta�
abans de ballar a la plaça, on els músics acompanyaran
a cada dansaire a buscar a la seva balladora a casa seva
i tots junts aniran cap a la plaça a ballar!

Els preus d'aplicació per aquesta temporada 2017 són
els següents:
CONCEPTES PREU �
ENTRADA INDIVIDUAL

Menors de 7 anys Gratuïta
Adults i nens a partir de 7 anys, segons dia:
De dilluns a divendres (tot el dia) 4,00
De dilluns a divendres (tarda, a partir 15h) 2,00
Dissabtes, diumenges i festius (tot el dia) 4,50
Dissabtes, diumenges i festius
   (tarda, a partir 15h) 2,50

ABONAMENT DE TEMPORADA

Menors de 7 anys Gratuït
De 7 a 11 anys (inclòs) / Pensionistes 25,00
Adults i nens a partir d'11 anys 35,00
Abon. Familiar (nens fins a 14 anys inclòs) 75,00
Reexpedició de qualsevol tipus abonament 10,00

PISCIPASS

Establiments turístics, qualsevol dia de la
setmana (amb un mínim de 25 entrades,
no reemborsables) 2'80 eur/persona

ENTRADA DE GRUPS (20 persones o més)

De dilluns a divendres 2,30 eur/persona
Dissabtes, diumenges i festius 2,50 eur/persona
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Llanarenc de l'any
Després del concert de festa major del diumenge a la nit,
es va fer la nominació de �Llanarenc de l�any� que va
recaure al Sr. Esteve Moret i Sau. La comissió de festes i
l�Ajuntament van atorgar aquesta distinció atès que el Sr.
Moret, conegut de sempre per �L�Esteve de l�Illa�, ha sigut,
i és, una persona vinculada al poble i que estima el seu
poble. Sempre està disposat a ajudar en el que cal i des
de sempre ha col·laborat en totes les activitats que
s�organitzen des de l�Ajuntament i comissió de festes.

En l�acte de nomenament es van
mencionar vàries iniciatives de
la seva trajectòria, com la
impulsió de la nostra Festa
major, la construcció de la Sala
de ball, precursor del Camp del
Tir, de la Cavalcada de Reis,... I
com no, de la seva afició que li
ocupa bona part del seu temps
lliure, des del piano i l�orgue que
li van regalar de ben jove. En
d e f i n i t i va ,  u n  l l a n a re n c
polifacètic, que tant pot estar
darrera un teclat, fent ballar a
tothom, com darrera un
micròfon animant qualsevol
activitat.

Escut de Llanars
Atenent que el poble de Llanars
no tenia l�escut oficial d�acord
amb la legislació vigent i la
normativa heràldica, en sessió
de 18 de març de 2016, va
acordar iniciar expedient
d�oficialització del seu escut cívic
i sol·licitar l�assistència tècnica
de la DGAL.

La proposta la va fer el Sr.
Armand de Fluvià i Escorsa,
conseller heràldic, assessor
d�Heràldica i Genealogia de

Catalunya i va creure que l�escut d�armes del poble de
Llanars podria ésser blasonat de la manera següent:

Escut caironat, de sinople, una espasa d�or acostada d�un
flascó a la destra i d�un escalpel a la sinistra, ambdós
d�argent; el peu d�or, quatre pals de gules. Per timbre una
corona de poble.

Donació de sang
El banc de sang i teixits són els responsables únics de
subministrar sang i hemoderivats a tots els centres
sanitaris, públics i privats, de Catalunya i de vetllar per
mantenir els estocs estables durant tot l�any. Per
aconseguir-ho, s�organitzen més de 80 campanyes de
donació cada setmana en més de 625 municipis, en
empreses i entitats socials de Catalunya. Amb tot, només
aconseguim donar cobertura al 98% del total de la
població catalana. A Llanars, la campanya de donació es
va fer el dia 20 d�agost 2016 a la sala de ball. Van haver-
hi 22 donacions i el responsable a Llanars es el Sr. Joan
Vila Coma. Esperem com sempre la vostra col·laboració!

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 la Maria Blanch i la Dolors Arlà
que la van anar a buscar a sota el Costabona, on alhora,
la portaven 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 parc de
Mn. Lluís per poder encendre la foguera que ja hi teníem
preparada. Uns quants focs d�artifici van iniciar la foguera
que va anar acompanyada de un ressopó amb xocolata,
coca, fuet i cava per tothom!

La Marató de TV3 - 2016
Llanars un any més ha estat solidària amb la Marató de
Tv3, que aquest any es tractava sobre l� ICTUS I LESIONS
MEDUL·LARS I CEREBRALS TRAUMÀTIQUES. L�any passat
va ser la primera edició de �Els Talents de la Vall�, i després
de l�èxit  d�aquesta  es va proposar tornar-ho a organitzar.
El dissabte 10 de desembre vam tenir cantants i
balladors/es que van voler repetir la seva participació per
col·laborar, com ho van fer en l�edició anterior,  però
també vam tenir alguna novetat com els nens de l�Aula
de Música de Llanars o el Tai Txi . Tot plegat va tornar a
ser un èxit!!!!  També amb la Quina del diumenge dia 18
de desembre vam fer el ple de participació, on es va
poder veure les ganes que té la gent de col·laborar i
solidaritzar-se amb la Marató.

La recaptació total de les dues activitats organitzades
per recaptar diners per la Marató de TV3 va ser de 3.891,
80 � que es van ingressar directament a la Marató 2016.
Moltes gràcies a tots els que ho van fer possible!!!!!
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Festa Major
35è Aniversari Penya Barcelonista de
Camprodon i comarca
El dia 17 de juliol 2016 la Penya Barcelonista de
Camprodon i Comarca va celebrar el seu 35è Aniversari.
La festa va començar amb la inauguració al Casal
Camprodoní de una exposició amb 200 fotografies de
temàtica barcelonista realitzades per Horacio Seguí, amb
la presència de l�alcalde de Camprodon Sr. Xavier Sala.

Després van anar cap a l�Ajuntament de Llanars, on a la
sala d�actes els va rebre l�alcalde Sr. Amadeu Rosell.
Després dels parlaments de benvinguda els representants
del Barcelona Sr. Pere Valentí Mora i Sr. Víctor Küppers
van signar el llibre d�honor. Poc després el seguici va
visitar l�església de Sant Esteve, el seu frontal del segle
XII i tot seguit es van dirigir cap a l�Hotel Grèvol per,
després de un aperitiu, fer l�àpat que havia preparat la
organització.

Aquest acte va acollir unes 160 persones de penyes de
la comarca i d�Osona. Per arrodonir la festa els periodistes
Quique Guasch, José Luis Carazo i Pere Escobar van oferir
un particular i entretingut �show� sobre temes
barcelonistes que va agradar moltíssim als assistents.

Festa Major 2016
La festa Major 2016 va començar el dia 17 de setembre
amb la inauguració de l�exposició �50 anys de l�escola Les
Moreres�.

El actes pròpiament dits de la festa, van començar el
divendres dia 23 de setembre a la tarda amb els tallers
de capgrossos per la mainada, la cercavila amb la
Sinforosa, els focs d�artifici, el sopar d�inici de festa i la
disco a la sala de ball.

L�endemà dissabte, la diada va començar amb l�ofici
solemne en honor dels Sants Metges Cosme i Damià i la
processó, a continuació el pregó a càrrec de la llanarenca
de l�any 2015 Sra. Catalina Cañellas. A la sala de plens de
l�Ajuntament, presentació de l�escut de Llanars i després
dues sardanes a la plaça. A la tarda animació infantil,
partit de fútbol i sardanes amb la cobla Tres Vents del
Vallespir. Al vespre, animat ball de nit tant per jovent com
pels qui els agrada el ball de saló amb l�orquestra
Anónima.

El diumenge, missa amb organista i a continuació la foto,
ball amb la geganta Roser i vermut popular animat amb
la música New Orleans de �Gumbo jazz band�. Per la tarda
sardanes i actuació dels �Dansaires de l�Om�. Per acabar
la jornada concert i ball.

El dilluns és un dels dies més esperats de la festa, amb
l�arrossada al camp del Tir, actuació del circ de l�Os i a les
7 de la tarda ball a la sala polivalent amb el �Trio
Camprodon� on es van fer les rifes, el carnet de ball, etc.

I el darrer dia, el dimarts, comença amb l�esmorzar i el
tir al plat al camp de Tir. Després de dinar, la caminada
de les dones, el campionat de truc i el ball de fi de festa
Major amb en Zdzislaw Grygus.

Visita president de la Diputació
El dia 24 de març 2017 va venir a fer-nos una visita el
President de la Diputació de Girona el Sr. Pere Vila. La
visita s�emmarca dins el programa de visites que fa el
president a tots els pobles de la província de Girona amb
la finalitat de poder veure i parlar �in situ� dels problemes
o necessitats de cada poble.

La visita va ser molt cordial i es va parlar del present, el
futur de Llanars i també de les noves línies de col·laboració
que ofereix la Diputació de Girona envers les diferents
poblacions de la província.

Pregó

Cercavila
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Taller de capgrossos

Sardanes

Ball del dimarts

Activitats infantils

Tir a platAnimació infantil

Engalanament de carrersExposició



27

Comunicació
Pàgina Web
www.llanars.cat

Atenent que l�Ajuntament disposava de una web
corporativa no massa atractiva i que servia bàsicament
per informació oficial, es va pensar 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.

Aquesta nova pàgina web ja està en funcionament i cal
destacar-ne una part més informativa, turística, cultural,
etc., i una altra més tècnica dedicada a la part oficial de
l�Ajuntament amb els tràmits, normatives, ordenances,
etc.

Aquesta nova proposta, a part de que hi ha molta més
informació, també té espais més interactius on poder
penjar-hi fotos o vídeos que els usuaris creguin poden
ser interessants de compartir.

Pantalla Led
Com a novetat i per tal d�avançar dins el món digital tot
aprofitant els avantatges de les noves tecnologies, es va
col·locar 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 actualitzada
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. Aquesta pantalla està en
funcionament automàtic de les 8 del matí fins les 10 del
vespre.

Fibra Òptica
Com ja vam anunciar en la darrera revista de l�Om, es va
signar un conveni amb la Fundació Guifi.net en que es
comprometia a desenvolupar el projecte tècnic i gestionar
i mantenir la xarxa de fibra òptica i l'Ajuntament en
contrapartida, amb l'objectiu de donar impuls al mateix
i fer-lo viable, va complir el compromís de realitzar una
aportació econòmica per al seu desenvolupament.

Actualment les obres de la primera fase del projecte ja
s�han executat i van consistir en la instal·lació de la xarxa
troncal, unes derivacions posteriors cap a les Saletes i el
centre de procés de dades (CPD), que va quedar instal·lat
a l'edifici d'antics vestidors de la piscina municipal.

Posteriorment, el dia 5 d�agost 2016, l�operador Goufone,
va fer una reunió informativa amb la gent que hi estava
interessada on van explicar als veïns el projecte, les
propostes, costos, etc., dels serveis que s�oferiran. També
van aclarir tots els dubtes que podien tenir. Ara tenim
uns 50 abonats.

En aquest moment la fibra arriba per via aérea, però la
perspectiva de que pugui arribar aviat per la via física,
ens obre noves propostes referent als serveis que es
puguin oferir com més velocitat, TV, etc. En aquest cas
es tornaria a fer una reunió informativa amb els nous
serveis.

Wifi

Ja informàvem en la nostra darrera revista del canvi que
havíem d�experimentar en aquest tema atenent la
dissolució de l�operador Televall. En aquest moment
l�operador Goufone, que és el que ens subministra la fibra
òptica, ha instal·lat el servei de wifi a la sala de la
cooperativa i a la plaça de l�Om amb un horari limitat de
les 9 matí fins les 9 vespre i també a les instal·lacions de
la piscina amb l�horari limitat a les hores d�explotació. En
el cas de la sala de la cooperativa l�horari de funcionament
és de les 9 matí fins les 4 de la tarda.
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Patrimoni

Escola Les Moreres

Cada any, en començar el curs escolar, l�Ajuntament es
reuneix amb la direcció i l�AMPA de l�escola Les Moreres
per parlar del nou curs i per veure si hi ha alguna necessitat
o bé cal alguna millora en que l�Ajuntament hi pugui
col·laborar.

L�any passat ens van demanar de pintar el menjador,
pintar les porteries del patí de l�escola, ens van demanar
un aparell per poder estacionar les bicicletes a l�entrada
de l�escola i finalment si podíem comprar un �tobogan�
per posar al pati. Totes aquestes demandes s�han pogut
satisfer. Referent al tobogan, vàrem tenir la sorpresa que
el van portar els Reis.

Arranjament Ajuntament

Aquest any hem efectuat alguns canvis a l�Ajuntament.

En primer lloc  hem canviat la porta interior d�entrada a
l�Ajuntament. Per fer-ho hem atès diverses raons, la
primera es per tema d�estalvi energètic. Com que moltes
vegades la porta quedava oberta degut al transit que hi
ha, feia que sobretot a l�hivern, hi hagués una pèrdua de
calor molt important. La segona raó es, que al ser una
porta de fusta, feia que l�entrada de l�Ajuntament hi
hagués molt poca llum i això provocava haver de tenir
oberts els llums i per tant, més despesa.

Aquesta porta l�hem substituït per una porta de vidre
automàtica, que gràcies a un sensor fa que s�obri
automàticament quan detecta que algú vol entrar.

També, per millorar la claror de l�entrada i la eficiència
energètica, hem canviat les bombetes per leds.

Un altre canvi, i aquest a les oficines, es adequar els equips

Arranjaments sala de ball

Després de l�important arranjament de la sala de ball que
es va fer en anys anteriors, quedava per arranjar la part
més tècnica. És per això i atès que cada vegada són més
nombroses les activitats i concerts que s�hi fan es va
concretar de posar una cortina ignífuga a l�escenari tant
per millorar la part visual com per el tema de millora del
so. Alhora s�hi va muntar un equip de so i de llums fixe
per tal de donar cobertura tècnica a aquestes necessitats.
D�aquesta manera podem facilitar el muntatge de
concerts, festivals, actuacions teatrals, etc. Es va pintar la
part del davant de l�escenari i s�ha fet un petit arranjament
als WC de la sala de ball.

informàtics que teníem per altres de més moderns i
eficients. Això respon també, a que avui dia, molta gestió
es fa telemàticament i per això necessitem equips més
adequats a les noves tecnologies.
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Racó de l'arxiver
Passeig Maristany

L'origen d'aquest espai públic arrenca 1'11 de juny del
1923, quan Francesc Carles Maristany comprà la finca del
mas Aulí a Josep Joan Aulí i Serra. Maristany, un cop
adquirits els terrenys, inicià, el 1924, la construcció del
seu habitatge i l'ordenació de part de la finca, basant-se,
possiblement, en models urbanístics anglesos. El
contractista Francesc Suriñach també treballà en la creació
del passeig.

El fet que Francesc Carles Maristany proporcionés material
científic per a l'escola i aportés diners per adquirir
l'immoble destinat a caserna de la Guàrdia Civil comportà
que l'Ajuntament, el 25 de juliol del 1925, acordés donar
el nom de Concepció Maristany, filla de Francesc, a
l'avinguda que s'havia obert arran de la construcció de
diverses cases. Una de les primeres infraestructures
instal·lades fou una canalització per a conducció d'aigu¨es,
obra autoritzada per la comissió provincial d'obres
públiques de Girona 1'11 de març del 1927.

Els veïns del Maristany, el maig del 1932, informaren el
consistori que, després de reunir-se amb la companyia
Electra Brutau, s'instal·laria l'enllumenat elèctric al passeig.
L'empresa instal·là cables i accessoris, els veïns pagaren
els fanals i l'Ajuntament pagà el consum del fluid elèctric.

L'Ajuntament de Camprodon, adduint una manca d'espai
per créixer el municipi, inicià el 1886 les gestions per
agregar-se la zona que posteriorment ocupà el passeig.
Aquest intent, a l'igual que succeí amb el de l'any 1904,
no reeixí. L'inici d'urbanització del passeig, el 1924, portà
l'Ajuntament de Camprodon a reprendre les seves
gestions. Una delegació de Llanars, l'agost del 1925, es
desplaçà a Girona per comunicar al governador civil la
seva disconformitat amb la proposta camprodonina. Els
llanarencs al·legaran que: Francesc C. Maristany, propietari
dels terrenys, s'oposava a l'agregació, els serveis públics
del passeig eren subministrats per Llanars, aquest espai
constituïa l'única font de riquesa del poble, i que cap
llanarenc no veia amb bons ulls la segregació.

No tardaren a produir-se les primeres friccions amb
Camprodon. Llorenç Birba, veí de Camprodon, en efectuar
unes obres a la seva propietat, el 1931, tregué la fita que
establia la partió entre els dos municipis. Aleshores, el
consistori llanarenc demanà a Birba que la retornés al
lloc originari, però la intervenció de l'Ajuntament de
Camprodon retardà la seva col·locació. Davant l'actitud

reticent dels camprodonins, un escrit signat per uns 125
llanarencs, el setembre de 1932, pressionaren el seu
alcalde perquè enllestís la instal·lació de la fita. Els dos
ajuntaments i Llorenç Birba signaren, el 24 de gener de
1933 i davant notari, la col·locació d'una nova fita a la
paret de la finca del Sr. Birba, la qual encara es pot
contemplar en l'actualitat. L'antiga fita se situà a terra, als
peus de la nova.

Aquesta nova situació limítrof i la mort de Francesc C.
Maristany, el 24 d'abril de 1929, portà l'Ajuntament de
Llanars a aprovar, el 20 de setembre de 1933, el canvi de
la denominació del passeig, que passà a dir-se avinguda
de Francesc Maristany. L'acte d'inauguració de la làpida
amb el nou nom va tenir lloc el dia 27.

L'època de més creixement urbanístic d'aquest espai es
produí als anys de postguerra, quan algunes cases
s'edificaren segons els plànols redactats per arquitectes
de renom, com és el cas de Segnier, Coderch i Duran i
Reynals. Alhora, aquest espai urbà va ser durant molts
anys el marc ideal per celebrar-hi partits de futbol i tennis,
i competicions eqüestres.

L'Ajuntament de Camprodon demanà als organisme
oficials, el setembre de 1952, agregar-se el municipi de
Llanars, però el consell de ministres, 1'11 de desembre
del 1953, desestimà la petició. A partir de gener de 1956,
els camprodonins tornaren a intentar-ho. No obstant
això, el setembre del 1958 van rebre una nova negativa.

Finalment però, el decret promogut pel Ministerio de la
Gobernación el va signar el consell de ministres del
dictador Francisco Franco el dia 11 de juny de 1965, i pel
Decret 1730/1965 del 16 de juny es va aprovar l'agregació
del passeig Maristany a Camprodon.

Aquest decret després de publicar-se al Boletín Oficial
del Estado obligà els dos Ajuntaments a signar, 1'11 de
novembre d'aquell any, l'acta de segregació per la qual
s�establiren els nous límits municipals. No obstant això,
a partir d�aquest moment, l�Ajuntament de Llanars va
començar a fer intents per recuperar el passeig i per
reparar aquest greuge. En aquest sentit, el 26 de
novembre de 1965, es va presentar un recurs de recusació
que va ser desestimat pel Consell de Ministres celebrat
el 17 de desembre. Tot i això, els residents al passeig
Maristany pertanyen, actualment i a petició pròpia, a la
parròquia de Llanars.



30

Fires

10a Trobada de cotxes i motos clàssics

El passat dia 9 de juliol va tenir lloc al camp del Toro de

Llanars la 10a trobada de cotxes i motos clàssics, trobada

que cada any té un major nombre d�assistents. Trobada

que aquest any es va dedicar a en Jordi Llongarriu que

va ser l�impulsor de les edicions anteriors i que aquest

mes de maig ens va deixar.

Des de bon matí la colla organitzadora van preparar un

magnífic esmorzar de brasa, de poltre, llonganisseta i

cansalada amb allioli, acompanyat de la beguda, cafè i

raig. Enguany es varen preparar uns 180 esmorzars,

participants que van venir amb uns 80 cotxes i 30 motos.

Cap a les 9 del matí van començar a arribar els participants

amb els cotxes i motos clàssics, alguns de la comarca i

d�altres del MAG d�Olot, entitat que cada any promou

aquesta activitat entre els seus associats.

Després de un petit i emotiu acte en record d�en Jordi,

VI Concurs Comarcal de
Cavall Pirinenc Català
El camp del Toro de Llanars, va acollir el dia 23 d�octubre
2016 la sisena edició del Concurs Comarcal de Cavall
Pirinenc Català, amb un gran èxit de públic i participants.

El Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català és un
concurs morfològic on participen les explotacions
membres de l�Associació de Criadors d�Eugues de
Muntanya del Ripollès

 Dels premiats en el concurs comarcal surten els exemplars
que aniran al IX Concurs Nacional de Cavall pirinenc Català
(l�edició tindrà lloc a la Vall d�Aran, el 19 de novembre a
Bossòst). En el Concurs Comarcal, durant tota la jornada
el jurat, format per tres jutges designats per la Federació
de Cavall pirinenc Català (FECAPI), seleccionen els
guanyadors de cada categoria en funció dels paràmetres
morfològics de la raça.

En el VI Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català, en
total van participar 36 exemplars de 11 explotacions. Els
primers guanyadors de cada categoria van ser els
següents:

- Sobrany, poltre de recria nascut el 2015:
1r premi: Falguero, de Joan Moret de Ramaderia
la Illa de Llanars.

- Sobranya, poltra de recria nascuda el 2015:
1r premi: Espurna, de Jordi Solé i Jordi Corcoy
de la Coromina, de Molló.

els participants es varen dirigir cap a la plaça de

l�ajuntament per fer la benedicció del vehicles, desfilada

pel centre de Camprodon, i anada a Vallter 2000 on es

va servir un vermut. Seguidament es va finalitzar la

trobada amb un bon dinar al restaurant L�Escon de Llanars

amb l�assistència de uns 80 comensals.

- Terçó, poltre de recria nascut el 2014:
1r premi: Pomelo, de Marc Pastoret del Carol CB,
de Molló.

- Terçona, poltra de recria nascut el 2014 que encara
   no hagi parit:

1r premi: Estel, de Jordi Solé i Jordi Corcoy de la
Coromina, de Molló.

- Parella, euga amb pollí o pollina no deslletats:
1r premi: Rajoleta i Rajol, de Guillem Pastoret i Roser
Armades de can Pastoret de Molló.

- Semental, cavall reproductor de més de 3 anys:
Pilgrim, de Jordi Solé i Jordi Corcoy de la Coromina,
de Molló.
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Fira del pagès
Enguany, el dissabte 4 de juny 2017  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.

Un any més, Llanars es va vestir de pagès per a celebrar
la fira que porta aquest nom. Tot i les prediccions i
inclemències que el temps marcava amb aires de pluja,
la festa i els actes previstos es van poder celebrar amb
tota normalitat.

Pel matí, no va faltar la benedicció de tractors que van
anar passant per rebre l'aigua beneïda. Al camp del toro,
enmig d'una curta pluja,  s'estenien totes aquelles parades
que oferien artesania de tota mena i productes de la terra
per a degustar. Alhora un bon nombre de tractors antics
i maquinària agrícola van ser exposades al llarg del

passeig. Les activitats dedicades a homenatjar la feina
de pagès (com embotir, fer paret seca, esquilar ovelles...)
van trobar el seu lloc a la fira per a deleitar a tots aquells
que s'hi van acostar. Al migdia, arribada l'hora de dinar,
sort n'hi hagué de les carpes que des de bon matí es van
estendre per a protegir a tots aquells que van decidir
quedar-se a cloure la festa amb un bon àpat que tenia
com a plat principal la carn de poltre a la brasa, botifarres
i mongetes...

Com a anècdota de la jornada, dir que l'organització al
preparar les mongetes va pecar de més. L'organització
va elaborar mongetes per a cinc vegades més els
comensals que hi havia... solució a aquest excedit,
l'organització va repartir el sobrant entre tots els
assistents!
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Edita: Ajuntament de Llanars

Llanarencs i llanarenques. Festa Major 2016

Com recordes la teva infància a Llanars?
Bé, la meva infància va tenir dues fases
molt diferenciades. La primera que vaig
viure aquí al poble, i m�ho vaig passar molt
bé, jugant a la plaça, amb uns companys
e xc e l · l e n t s .   Pe r ò  l l a v o r s ,  p e r
circumstàncies de casa meva, em fan fer
anar a col·legi a un internat, a Manlleu i
a Figueres, vaig estar quatre anys a fora

de Llanars, i això em va marcar la diferència. Em vaig donar compte,
de lo bé que estava a casa, quan no ho tenia. Venia molt poc, un
cop a l�any, a dos màxim, ja que no ens deixaven venir, ho gaudia
tant com podia.

Quines aficions tens? Evidentment, la que més m�ha marcat amb
uns anys cap aquí, és la música. Sempre m�ha agradat, però l�afició
ha anat creixent amb el temps, fins ara, que sóc un apassionat de
les havaneres, les sardanes, les orquestres..., la nostra música
d�aquí. No vull marxar d�aquest món, ja que em vaig fent gran, i
ja prou coses que ens perdem, i com a mínim les coses bones,
com anar a escoltar concerts, tenir relació amb músics,... aquesta
és la base. Altres aficions són també el tir el plat, m�agrada molt
anar a la platja, prendre el sol,... coses normals i corrents.

Quin canvi va viure Llanars per l�arribada dels estiuejants o
segona residència? El que jo vaig viure, que ja hi era quan vaig
néixer, suposo, va ser l�arribada dels �senyors� que en dèiem
nosaltres, que són els que van fundar el passeig Maristany. Era
gent de Barcelona, que es van fer la seva torre aquí, i venien a
civilitzar-nos, perquè ho podien fer. En primer lloc, perquè tenien
diners, això era molt important, i en segon lloc, perquè era un
altre món, viure a Barcelona, amb els seus cotxes,... De cotxes a
Llanars no n�hi havia, ells venien amb el seu cotxe, amb xofer,....
el turisme aquí a Llanars, va estar marcat per això, una diferència
enorme que hi havia entre els estiuejants, els senyors, que eren
els amos. Un detall per exemple, aquí a Llanars, es deia la missa
a l�hora que deien els senyors. Si la missa durava més del compte,
i els cotxes molestaven, no els movien, ja que els senyors estaven
a ofici. Afortunadament, quan es va fer el canvi de turisme, la gent
tant maca, trempada i fantàstica que tenim ara (i no és cap
piropejada) són persones que s�han adaptat molt bé, i que han
fet un canvi radical per bé; ja que abans no voldria dir esclavitud,
però gairebé, en canvi ara, els estiuejants i els de segona residència
són els nostres amics.

Quins creus que són els principals avantatges o inconvenients
de viure el nostre poble? Inconvenients, i especialment recordant
la meva infància, en teníem molts, ja que en cas d�estar malalt per
exemple, doncs no era fàcil d�anar a una clínica, els trajectes eren
llargs i penosos. Si havies d�anar a Girona, perdies tot el dia, havies
de sortir a les 6 del matí, fer transbordament a Olot, tot una
aventura. Moltes vegades la única alternativa era anar a peu, per
exemple si volíem anar a Molló, o a qualsevol altre poble de la
comarca. Una vegada superat aquest inconvenient, ara els trajectes
són molt diferents, els cotxes abunden, Déu vulgui que duri. I una
altra cosa a destacar, és la manera de conviure amb la gent.
Nosaltres quan érem petits, ens feia una mica de por de parlar
amb tothom, ens feia falta allò de llançar-te a parlar, en canvi ara,
els més petits tenen una afectivitat molt gran.

Ens pots explicar alguna anècdota de Llanars? Bé, sí... (riu)...
recordo, ... mira quan tens 70 i picu d�anys, sempre comences les
frases amb un �recordo�... i això, malament, ja que vol dir que ens
anem fent grans (riu)... Doncs sí, recordo perfectament bé, un dels
esdeveniments que es feien aquí a Llanars, quan l�església tenia
prioritat, la missió, que eren uns capellans, de Banyoles, que venien
a fer unes prèdiques, i nosaltres, aquí a Llanars, vam inaugurar
l�Emissora, amb en Patllari al capdavant, i podíem escoltar el que
es feia aquí a Llanars, inicialment amb la missió, i després va anar
continuant, i fèiem programes de música, que els podíem escoltar
per ràdio, la gent que tenia ràdio, ja que pocs en tenien, i això feia
que la gent es reunís per anar junts a una casa a escoltar l�emissora
de Ràdio Llanars. Encara sembla que ho estigui escoltant, i sonava
bé. I això era, no vull dir que era només l�enveja de tota la comarca,
sinó de tota la província, ja que no n�hi havia cap més. A Barcelona
n�hi havia dues o tres d�emissores, quatre màxim. I Ràdio Llanars,
va ser una vivència que traspassarà amb nosaltres. 

Com veus el futur de Llanars? Ah bé, perfecte! Cap problema.
No em fa cap por, ja que a Llanars som una gent que anem a totes,
gent que ens fa il·lusió el nostre poble, i sobretot, una  de les coses
que tenim és que hi posem molta il·lusió perquè el poble funcioni,
i mentre es mantingui aquesta il·lusió que hi ha en aquests
moments, amb tots els actes que s�organitzen, per la gent d�aquí
a Llanars, i especialment acompanyats per la gent que ve de fora,
 penso que el futur de Llanars, està assegurat, i que l�aixecarem si
s�enfonsa, però com que no s�enfonsarà, el continuarem tenint, i
segur que el millorarem, ja que tenim un potencial tant de
persones, com d�autoritats, com de gent que ens ve a veure, que
podem portar el poble a on vulguem, no em fa cap por.


