
Butlletí d'informació
del municipi de Llanarsl'Om

17

Estiu 2018

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

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



2

Abans / Ara



3

Lloguer d�un local per magatzem
L'Ajuntament disposa d'un magatzem al carrer Font d'en
Rafel, 21. Aquest espai s'ha quedat petit i més si tenim
en compte la compra de nova maquinària per a treballs
de la brigada municipal que hem fet aquest any 2018. La
solució ha estat la de llogar el local situat al carrer de la
Font nº 6, propietat de la senyora Dionisia Roca Molas.

Amadeu Rosell i Martí
Alcalde de Llanars

Personal Ajuntament
El treballador de l'Ajuntament senyor Àngel Morera, en
data 11 d'octubre de 2017, va sol·licitar la reducció de la
seva jornada laboral per tal de poder optar a la jubilació
parcial del 50%. Per decret d'alcaldia de 3 de novembre
de 2017 es va resoldre aquesta reducció de jornada i,
alhora, d'iniciar un expedient per a la contractació d'un
treballador rellevista. La persona que es va incorporar,
amb efectes al dia 7 de novembre de 2017, és el senyor
Joan Carles Navarro, amb un contracte de mitja jornada,
que posteriorment però es va considerar necessari
d'ampliar a jornada complerta, el que va tenir efecte el
dia 8 de gener de 2018.

També, la treballadora Francesca Soy ha comunicat la
seva intenció de jubilar-se a finals d'aquest mes de juliol
de 2018. En principi, provisionalment, en la seva
substitució preveiem de contractar una empresa
especialitzada en tasques de neteja i posteriorment ens
plantegem de tramitar l'amortització de les dues places
existents actualment a la plantilla i la contractació de tot
el servei a una empresa externa.

Nova regidora
Atès la defunció del regidor de
l'Ajuntament, senyor Jordi Llongarriu
i  Canal, l'Ajuntament, en la sessió
plenària celebrada el dia 19 de juny
de 2017, va acordar de proposar a la
senyora Natàlia Vila com a nova
regidora.  La proposta es va
comunicar a la Junta Electoral als
efectes d'atorgament de les
corresponents credencials i la Natàlia

va prendre possessió del càrrec en la sessió del Ple
celebrada el dia 3 d'agost de 2017.

Suport al Parc Bombers de Camprodon
Des del Parc de Bombers de Camprodon es va sol·licitar
el recolzament de l'Ajuntament per tal de sol·licitar a la
Generalitat la permanència i operativitat del dipòsit de
querosè que serveix per proveir els helicòpters de rescat
que operen a la zona.  Per decret d'alcaldia de 30 de gener
de 2018,  s'hi va donar suport.

Benvolguts Llanarencs i Llanarenques,

Un any més haig de fer la presentació d�aquest butlletí
anual que és la revista de l�Om de Llanars, i encara que
per a mi és la tercera, ja en portem disset!

I és que poder informar-vos de les coses que s�han anat
fent durant l�any és motiu de satisfacció i alhora de
responsabilitat. Junt amb els regidors i regidores d�aquest
govern municipal mirem de fer actuacions que siguin de
profit per a tothom del poble i de la millor manera que
sabem, actuacions que sovint, en la quotidianitat, poden
passar desapercebudes.

Tinguem en compte que no son anys de moltes alegries
econòmiques i molt menys, polítiques. No oblidem que
tenim persones a la presó i a l'exili, represaliats d�una
manera totalment injusta i il·legal. Aquest fet condiciona
moltíssim la nostra vida quotidiana i, com a conseqüència,
la nostra política municipal. La injustícia és tan gran que
ens ha de fer replantejar les nostres conviccions polítiques
i conèixer les formacions polítiques que hi donen suport.
Tot això ho dic perquè l�any que ve tornarem a tenir
eleccions municipals, que són el fonament de la nostra
democràcia, d'on surten els responsables que hauran de
defensar els drets dels ciutadans, i que hauran de defensar
tot el que s�ha aconseguit fins ara. Hem de saber en qui
podem confiar i saber qui està fent ús del poder i de la
justícia d�una manera tan injusta i arbitrària.

Dit això, agrair-vos una vegada més la vostra col�laboració
envers el poble, en mantenir-lo, estimar-lo i tenir-ne cura,
en sentir-vos orgullosos de ser llanarencs. Agrair-vos la
vostra participació en els esdeveniments que s�organitzen
i en els actes culturals. La cultura ens dona criteri, ens fa
savis, ens uneix, i això fa realment poble. Ens cohesiona
socialment en un moment difícil i alhora esperançador.
Estem lluitant per poder tenir un futur molt millor i
il·lusionant en aquesta nova república que s�està gestant.
Recordeu només per un moment les sensacions que la
majoria de vosaltres vàreu i vàrem sentir el dia 1 d�octubre
quan vam poder exercir el nostre dret a decidir.

Que tingueu un bon estiu!

Editorial Notícies



Sinistre al casc urbà
El dia 5 d�agost de 2017 es va produir una explosió de
gas a l'habitatge del carrer Conflent, 2, que va provocar
l'esfondrament de l'edifici. El sinistre també va afectar
l'edifici contigu del carrer Escoles, 8, de tal manera que
es va haver d'enderrocar, i l'edifici del carrer Rendilla, 1,
que presentava esquerdes importants a la paret mitgera
i fissures en parets i sostres, vidres trencats i fusteries
deformades. Altres construccions del voltant, encara que
en menor mesura, també es van veure afectades.

La pitjor part però se la van emportar els propietaris de
l'edifici on es va produir la deflagració que en el moment
del sinistre es trobaven dins de la casa i van haver de ser
rescatats.  A dia d'avui sortosament podem dir que
ambdós es troben pràcticament recuperats de les ferides
que varen sofrir, precisament ha estat el propi Josep
Ramon Isern qui personalment ens ho ha confirmat i ha
agraït el suport rebut. Des d'aquí els donem ànims.

En el seu moment, per delimitar el perímetre de l'espai
afectat es va protegir amb unes tanques metàl�liques
provisionals. Hem demanat als propietaris de fer un
tancament més definitiu de la zona fins que decideixin
si procedeixen o no a la reconstrucció dels edificis i en
principi tots ells ens han donat a entendre que la seva
idea és la de refer els seus habitatges.

Reglaments i Ordenances
Ordenança reguladora de camins rurals del municipi
de Llanars

El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió ordinària
celebrada el dia 15 de desembre de 2017, va aprovar
inicialment l'Ordenança reguladora de camins rurals del
municipi de Llanars. No havent-se presentat reclamacions
durant el termini d'exposició pública, BOP de Girona 246
de data 29122017 i E-tauler, l'acord esdevingué definitiu
i es va publicar el text definitiu de l'ordenança al BOP de
Girona núm. 67 de 6 d'abril de 2018.

Reglament d'ús de les instal·lacions de la piscina
municipal

Atès que cal actualitzar el reglament d'ús de les
instal·lacions de la piscina municipal de Llanars per
adaptar-lo a les condicions actuals, el Ple de l'Ajuntament,
en sessió de 21 de juny de 2018, va aprovar inicialment
el nou Reglament i la derogació del reglament anterior.

Actualment l'expedient es troba en exposició pública al
l'E-tauler i al BOP de Girona núm. 136 de 13 de juliol de
2018, a fi que els interessats puguin presentar les
reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes.

Implantació de gestor d�expedients
electrònic
L'impuls de les TIC i l'administració electrònica són factors
de progrés i competitivitat, que comporten un canvi en
el model tradicional de funcionament de les
administracions públiques com a prestadors de serveis
a la ciutadania.

La Llei 11/2007 va llançar el mandat a les administracions
d'assolir l'objectiu de poder mantenir relacions
administratives electròniques amb els ciutadans. Amb
l'entrada en vigor de les Lleis 39/2015 de procediment
administratiu electrònic  i 40/2015 de règim jurídic de
les administracions públiques,  es va establir
definitivament la tramitació electrònica com a paradigma
d'actuació de les administracions públiques.

Per això a Llanars, a partir del 2017 hem implantat un
gestor d'expedients que permet interactuar amb el
ciutadà electrònicament i integra el registre d'entrades
i sortides de correspondència, obertura d'expedient
electrònic on s'hi realitzant tots els tràmits i signatura i
notificació electrònica.

A la pàgina web de l'Ajuntament www.llanars.cat, a
l'apartat Seu electrònica i transparència hi ha l'enllaç al
mòdul de tramitació municipal e-TRAM on el ciutadà pot
accedir als diversos tràmits i gestions a realitzar davant
l'Ajuntament.
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ORDENANCES FISCALS 2018

El ple de l�Ajuntament, en sessió de data 27 d'octubre de
2017, va aprovar provisionalment les ordenances fiscals
per l�any 2018. 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.

El detall de les modificacions és el següent:

Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre bens
immobles

DESPESES

DENOMINACIÓ EUROS

DESPESA DE PERSONAL 140.255,44

COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 255.430,00

DESPESES FINANCERES 750,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 106.851,69

DESPESES CORRENTS 503.287,13

INVERSIONS REALS 86.572,87

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 21.100,00

DESPESES DE CAPITAL 107.672,82

TOTAL DESPESES 610.960,00

INGRESSOS

DENOMINACIÓ EUROS

IMPOSTOS DIRECTES 352.500,00

IMPOSTOS INDIRECTES 9.500,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS 104.950,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 124.000,00

INGRESSOS PATRIMONIALS 5.010,00

INGRESSOS CORRENTS 595.960,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.000,00

VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00

INGRESSOS DE CAPITAL 15.000,00

TOTAL INGRESSOS 610.960,00

Pressupost de l'Ajuntament de Llanars per a l'exercici 2018

El pressupost per a l'exercici 2018 i la plantilla de personal es van aprovar inicialment per acord del Ple de l'Ajuntament
de data 24 de novembre de 2017. 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 610.960,00 euros i s'han ajustat els ingressos i les despeses.

Les inversions inicials previstes per a l'any 2018 són l'adquisició de maquinària per a la realització de treballs per part
de la brigada municipal i l'arranjament del tram de la carretera d'Espinalba, a l'alçada de la Ginestera, que s'estava
esllavissant.

Per això l'apartat d'inversions es va preveure de cara també a qualsevol contingència.

Hisenda
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Modificació de l'article 9. Tipus de gravamen, disminuint
el tipus d'aplicació als Bens immobles de naturalesa
urbana del 0,70 al 0,65, amb la qual cosa l'article 9
quedaria de la següent manera:

Bens immobles de naturalesa urbana 0,65

Bens immobles de naturalesa rústica i

de característiques especials 0,70

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



Subvencions - Exercici 2017

Plantilla de personal 2018
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 2017.

Les subvencions obtingudes l�any 2017 i la seva situació de tràmit actual, són les següents:

Concepte Subvenció   Subvenció Observacions

DIPUTACIÓ DE GIRONA

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

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

Fons de Cooperació econòmica i cultural -
Instal.lacions piscina 5.000,00 Cobrada

Equipaments esportius  -
Instal.lacions piscina 12.000,00 Cobrada

Fira de Pagès 600,00 Cobrada

Actuacions municipals per nevades 2.986,17 Cobrada

Actuacions matèria forestal - sega de marges 2.288,25 Cobrada

Noves tecnologies - equipament informàtic 674,54 Cobrada

Informe de seguiment del PAES 450,00 Justificada, pendent de cobrament

Concurs de Cavall Pirinenc Català 1.500,00 Cobrada

Ordenació de la il·luminació exterior  -

Canvi de pàmpols i làmpades c. Molí, c. Cerdanya,
sector de Saletes i Pedreguet 5.823,24 Justificada, pendent de cobrament

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Fons de cooperació econòmica comarcal 1.000,00 Cobrada

Subvenció Pla Local de Joventut 2017 2.350,00 Pendent de cobrament

DIPSALUT - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Consultori mèdic, despeses corrents 1.834,30 Cobrada

GENERALITAT DE CATALUNYA

Despeses corrents Jutjat de Pau 860,00 Cobrada

Construcció i arranjament de vials a

Espinalba i Feitús 18.696,30 Atorgada

Obra civil a la carretera d�Espinalba 49.809,65 Atorgada (rebuda bestreta del 40%)

Concert de Música Clàssica - lloguer del piano 600,00 Cobrada

PUOSC 2017 - Subvenció despeses corrents 19.605,58 Justificada, pendent de cobrament
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Exercici 2018

Les subvencions de 2018 i la seva situació de tràmit actual, són les següents:

Concepte Subvenció Cost actuació Subvenció Observacions

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Adquisició de maquinària multiús 50.011,86 45.846,00 Cobrada

Fons de Cooperació econòmica i cultural: 
Enllumenat públic 17.000,00 14.000,00 Atorgada
Conservació i reparació de vies públiques 17.000,00 11.000,00 Atorgada
Renovació de maquinari i programa informàtic 755,89 755,89 Atorgada
Recuperació de pastures 14.521,85 10.544,00 Atorgada
Despeses culturals 6.940,80 6.272,00 Atorgada
Sega de marges de camins 1.778,00 1.600,00 Atorgada

Actuacions municipals per nevades:
Despeses corrents 11.025,70 10.474,41 Sol.licitada
Adquisició màquina llevaneus manual 5.200,00 4.940,00 Sol.licitada

Actuacions matèria forestal - Manteniment i
conservació de les mànigues ramaderes de les
muntanyes de Feitús i Espinalba 4.985,20 4.486,68 Atorgada

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

Del Pla a l�Acció:
Línia 1, comptabilitat energètica 2018 i 2019 795,04 596,28 Sol.licitada
Canvi de lluminàries, c. de La Plana i dels Sicars 11.802,04 8.851,53 Sol.licitada
Canvi de lluminàries, sector de Les Saletes,
c. Molí i Cerdanya i zona de Cal Gordo 7.600,01 5.700,00 Sol.licitada
 
DIPSALUT - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Consultori mèdic, despeses corrents 3.568,60 2.000,00 Sol·licitada

GENERALITAT DE CATALUNYA

Agència Catalana de l�Aigua, subvenció per a la 
recuperació de la font de la Badia i el pou del Ter 41.980,93 18.897,70 Proposta atorgament

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

Concert de música clàssica -lloguer de piano 600,00 600,00 Atorgada

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

Fons de Cooperació Econòmica Comarcal A determinar 1.000,00 Atorgada

Subvenció Pla Local de Joventut 2018 8.850,00 2.000,00 Gestió del Consell Comarcal

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Festa de Sant Antoni Abad A determinar 250,00 Atorgada

Subvencions atorgades per l�Ajuntament

Concepte Import

Ajuntament de Camprodon - Carnestoltes 2018 . . . . . . . 100,00
ZER de la Vall del Ter - Edició revista curs 2017/2018 . . . . . . . 100,00
ZER de la Vall del Ter - Despeses de transport sortides curs 2017/2018 . . . . 300,00
AMPA Llanars - Activitats extraescolars curs 2017/2018 . . . . . . . 420,00
AMPA Escola Ramon Suriñach - Casal d�Estiu 2017 . . . . . . . 200,00
SES Germans Vila Riera - Treball de síntesi de neu a Vallter 2000 . . . . . 450,00
Subvencions per servei de Llar d�Infants (5 nens) . . . . . . . 1.972,80
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AMPA Les Moreres
Durant el transcurs del curs escolar 2017-2018 l�AMPA de
l�escola les Moreres hem realitzat diverses reunions i
activitats, la majoria d�aquestes amb la col·laboració de
l�Ajuntament de Llanars.

El curs va començar amb una reunió on es va parlar sobre
les diferents activitats que es proposaven des de l�AMPA
i la col·laboració que podia fer l�ajuntament. Una de les
propostes va ser demanar a l�Ajuntament un ajut per
poder pintar l�escala interior que va al primer pis.
L�Ajuntament ens ho va fer durant aquest curs.

Volem destacar algunes de les activitats que vam fer
durant el curs per tal de recollir diners per l�entitat, com
ara la rifa d�un xai i d�un cabrit durant el concurs comarcal
de cavall pirinenc català, la venta de loteria de Nadal, una
Quina de Nadal, una representació teatral, la venda de
llibres en la festa de Sant Jordi i altres com una xerrada
amb activitats sobre la flama del Canigó.

Aquest curs, amb col·laboració de l�escola, també s�han
fet activitats com el festival de la festa de Nadal, activitats
a la neu, les colònies i l�excursió de final de curs.

Educació
Aula de música 2017-2018
Les classes a l�Aula de música de Llanars van començar
el mes d�octubre de 2017. Aquest curs han fet classe un
total de 26 alumnes repartits en 6 grups. 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.

La novetat d�aquest curs ha estat la incorporació de
classes d�instruments, on els alumnes han pogut fer classe,
a nivell particular o en parelles, de bateria, acordió,
guitarra o violí.

Els alumnes que han fet classes d�instruments han estat
un total de 19 alumnes: bateria-6, acordió-3, guitarra-3
i violí-7.

La clausura del curs es va fer el dia 18 de juny amb un
concert, obert a tothom a la sala de ball, a càrrec dels
alumnes dels alumnes.

A partir del mes de setembre començaran les inscripcions
per el curs 2018-2019.
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Casal d�Estiu 2017
Un any mes es va poder oferir el casal d�estiu de Llanars
a tots aquells nens i nenes de tota la vall que volen
participar en les diferents activitats que s�hi realitzen.

El casalet d�estiu, es un casal de poble on s�hi ofereixen
diverses activitats, des de tallers de manualitats fins a
excursions amb bicicleta, a peu, festes, banyades,
l�acampada, sortida a l�Aquadiver, visita als bombers, 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 es 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!

Germans Vila Riera
Treball de síntesi de neu

El professor de l'Institut Germans Vila Riera, coordinador
del projecte del Treball de síntesi de neu a Vallter 2000,
va sol·licitar la col·laboració de l'Ajuntament de Llanars
en el finançament d'aquesta activitat a raó de 50,00 � per
alumne empadronat, que en el cas de Llanars, eren un
total de nou alumnes, i representava un cost total de
450,00 euros. El treball de síntesi està encaminat a la
realització d'activitats d'iniciació i perfeccionament de la
tècnica de l'esquí i coneixement de l'entorn i
funcionament d'una estació. L'aportació econòmica
sol·licitada es va atorgar per resolució d'Alcaldia de 20 de
març de 2018.

Les escoles del ZER celebren la diada
cultural a Llanars
L�escola Les Moreres de Llanars, juntament amb les escoles:
La Daina de Vilallonga de Ter, Els Pinets de Sant Pau de
Segúries i L�Esquirol d�Ogassa, forma part del conjunt
d�escoles rurals anomenades ZER La Vall del Ter. Les quatre
escoles rurals, a part de compartir recursos i línies
pedagògiques, també compartim sortides i activitats. La
DIADA CULTURAL és una activitat que cada any es realitza
en una escola diferent, aquest darrer curs, és va celebrar
a l�escola de Llanars  amb la resta d�alumnes i mestres de
La ZER.

Al matí vam tenir de convidats en Subi i l�Anna, que són
parella i a més treballen junts, en Subi il·lustra i l�Anna
escriu. Aquests autors i les seves obres els havíem treballat
prèviament a l�escola, i el dia de la diada, vam poder
gaudir de l�explicació amb il·lustració simultània de
diferents dels seus contes. Amb ells, ens vam poder
endinsar durant una bona estona, en un món màgic i
imaginari.

A la tarda vam realitzar el taller de percussió a càrrec d�en
Santi Carcasona a la plaça de l�Om. Allà, malgrat el vent
que feia, vam poder tocar i remenar diferents instruments,
i també vam aprendre, que hi ha mil maneres diferents
de fer música, fins i tot amb el propi cos .

Per un moment,  tots i totes, ens vam convertir en una
gran orquestra dirigida per en Santi, va ser necessari,
però, l�atenció i concentració  de tot l�equip perquè sonés
de forma adequada, precisa i rítmica. Aquella tarda la
plaça de Llanars va ressonar per tots costats.  La Diada
Cultural permet aprendre de forma  lúdica i també serveix
perquè els nens i nenes de les escoles puguin gaudir
d�experiències i estones de joc compartit.
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Les Moreres,

una escola oberta a la participació
Partint de la idea que l�escola no pot educar sola, sinó
que necessita  de la col·laboració de les famílies i de la
resta de la societat, cada vegada més ens enriquim dels
coneixements i de les experiències de la gent que ens
envolta.

Aquest curs escolar aprofitant que molts alumnes de
l�Escola treballaven el projecte de l�àliga, l�AMPA ens va
regalar la sortida al Cim d�Àligues. Allà vam veure diferents
tipus d�aus nocturnes i diürnes i vam observar les seves
característiques principals. El moment més esperat de la
sortida va ser la sessió de vol.

Aprofitant que en Francesc Campayo, pare d�en Juli i en
Pau,  té un aligot a casa, fet molt poc habitual ja que es
requereixen unes condicions, cursos i permisos especials,
ens el va portar a l�escola i ens va explicar unes curiositats
que no hem trobat a cap llibre. Us en deixem una mostra:

- A la pota porta una anella que és com el seu DNI, per si
es perd.

- Quan cacen, de cada cent intents que fan aconsegueixen
emportar-se la presa unes quaranta vegades.

- Per domesticar-lo, el toquen amb una ploma dues o tres
hores diàries.

- Tot i que la gent té molta por del seu bec, la part més
perillosa són les urpes.

Una altra activitat relacionada amb el tema de les àligues
va ser amb els forestals i ens la van presentar en Jordi
Marsal, tiet de l�Eloi, i la seva companya de feina Mercè
que ens van fer una explicació de les característiques de
les aus autòctones a partir d�un power point. El moment
més màgic va ser quan al pati de l�Escola van alliberar un
xoriguer, i és que una de les tasques dels forestals és
recuperar aus ferides per, després, retornar-les al seu
hàbitat natural.

Aprofitant el treball del sistema respiratori, enguany hem
comptat amb la participació d�en Dani ( tiet de la Blanca
i l�Albert ) que ens va venir a explicar com funcionen els
pulmons.  Vam realitzar un experiment amb esponges
per visualitzar i entendre com funciona un pulmó sa i un
pulmó malalt.

Així doncs, com diu Joan Turu: Compartir és construir,
una escola de tots i per a tots.
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Col·lectors en alta
L�Agència Catalana de l�Aigua (ACA) en el marc del contracte
CT03002058 �Concessió d�obra pública per a la redacció del
projecte de construcció i explotació de les instal·lacions de
sanejament d�aigües residuals urbanes a les conques del
Ter i d�Aró�, ha construït, entre d�altres, el Projecte de
col·lectors en alta del municipi de Llanars a l�EDAR de
Camprodon. L'execució d'aquest projecte, per diversos
motius i múltiples incidències, s'ha allargat en el temps i ha
requerit de subsanar deficiències de parts ja construïdes.
De fet des de l'Ajuntament s'ha col�laborat activament i
dedicat temps i esforços per part de tots, equip de govern,
serveis tècnics, brigada, per repassar tota l'obra executada
i buscar solució a tots els defectes de construcció que
presentava. Entre d'altres treballs, ha estat necessari de
comprovar l'estat de tot el recorregut de canonades, pous
de registre, i inclús passar un robot càmera per l'interior de
les canalitzacions per comprovar el seu estat i veure si
realment reunien les condicions òptimes pel seu
funcionament i procedir a l'arranjament de tots els
desperfectes. No ha estat una tasca fàcil però finalment, tot
i els entrebancs, actualment els col�lectors de Llanars ja
estan connectats amb la depuradora de Camprodon.

El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el 27
d'octubre de 2018 va acordar Delegar al Consell Comarcal
del Ripollès, en relació al sistema de sanejament en alta del
terme municipal de Llanars, les competències següents:
gestió i explotació, atorgament de les autoritzacions
d�abocament, les inspeccions, sancions i rescabalament dels
eventuals sobrecostos d�explotació en els sistemes públics
de sanejament del municipi de Llanars, i aprovar el
corresponent conveni de delegació. El motiu principal
d'aquesta delegació de competències rau en el fet que el
Consell Comarcal te delegada aquesta competència per
part d'altres ajuntaments de la comarca i s�encarrega de la
seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una
empresa privada, a través d�un contracte de serveis. Això
vol dir que el Consell Comarcal disposa d'una major
especialització, infraestructura i personal per gestionar
correctament aquest servei.

Urbanisme

Emporlanat Can Xori
Amb l'objectiu de millorar la mala imatge de la zona del
carrer Escoles coneguda com a can Xori que presentava
deficiències i irregularitats en el ferm es va procedir a
emporlanar aquest espai. Tot i que això no resol la
problemàtica que representa l'existència en aquesta àrea
d'un edifici inacabat, l'actuació millora en el possible la
imatge general del carrer i el que és més important
aconsegueix que aquest sigui més transitable per a vianants
i vehicles i amb un espai que permet l'aparcament.

Servei de manteniment dels equips
contra incendis
Fins el 15 de novembre de 2017 l'Ajuntament va tenir
contractat el servei de manteniment dels extintors i equips
contra incendis dels diferents edificis municipals amb dues
empreses. A partir d'aquesta data però, per tal d'optimitzar
el servei i millorar les condicions es va resoldre la contractació
d'una única empresa, SECURIFOC, SL.

GIACSA. Servei d�aigües
La gestora del servei d'aigües de Llanars anualment presenta
a l'Ajuntament un informe en relació al funcionament
d'aquest servei. De l'últim informe, que fa referència a
l'exercici 2017, es desprèn que els ingressos que es deriven
de les taxes que satisfà el ciutadà en concepte de
subministrament d'aigua han permès cobrir suficientment
les despeses de gestió i manteniment del servei. Això fa que
no hagi estat necessari modificar les tarifes d'aplicació per
a l'any 2018 i, per tant, el rebut de l'aigua no se'n veurà
afectat. Ha quedat palès però que els dies de molta afluència
i en època de sequera, hi ha problemes de cabal,
especialment es va notar els dies de la Puríssima.

Dins les propostes de millora d'enguany s'hi inclou el
muntatge d'un filtre a les bombes del pou dels Vivers i la la
possibilitat d'estudiar de fer ús de l'aigua de la font del camp
de Tir.

Carrer Font d�en Rafel
El carrer Font d'en Rafel presenta una problemàtica
important per a la circulació. Es tracta d'un carrer de poca
amplada que només permet la circulació en els dos sentits
de la marxa i no te prou capacitat per encabir-hi vehicles
estacionats. Per solucionar això es va construir un
aparcament a la part ampla d'aquest carrer a la zona verda

davant el número 21 i es van instal·lar pilones i es va
senyalitzar la prohibició d'aparcament a la resta de la via. Hi
ha molta gent però que fa cas omís de la senyalització i
aparca envaint l'àrea de circulació o sobre la vorera, amb
les conseqüents queixes dels veïns i amb els inconvenients
que això suposa tant per a vianants com per a vehicles, que
s'agreugen en les èpoques de major afluència. A
l'Ajuntament per tal resoldre el tema d'una manera
satisfactòria per a tothom s'ha plantejat la possibilitat de
permetre aparcar en el carrer en horari nocturn, de les 21:00
a les 08:00 i això si, mantenir la prohibició d'estacionament
durant el dia, i en aquest sentit s'ha procedit a la instal�lació
dels corresponents rètols informatius. Esperem que ara si
que guanyi la consciència ciutadana i el civisme i que tothom
respecti aquesta nova normativa sense necessitar d'haver
de recórrer al règim sancionador.
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Esllavissada a la carretera d�Espinalba
A l'anterior butlletí informatiu l'Om núm. 16  ja varem
comentar la problemàtica del tram de la carretera Espinalba,
a l'alçada del mas la Ginestera, que s'havia desestabilitzat i
presentava perill d'esfondrament. També el fet que des de
l'Ajuntament s'havia demanat una subvenció a la Generalitat
pel finançar les obres de reparació.

Ara podem dir que la Generalitat va resoldre favorablement
la nostra sol·licitud i ens va atorgar una subvenció per import
de 48.639,12 euros, que ens ha permès tramitar el
corresponent expedient de contractació de les obres, que
per decret d'alcaldia de 2 de març de 2018 es van adjudicar
a l'empresa Excavacions Dani SL, pel preu base de sortida
de 49.809,65 euros i millores ofertades. La direcció dels
treballs es va encarregar als serveis tècnics del Consell
Comarcal del Ripollès. D'altra banda, la realització d'aquesta
actuació ha requerit l'autorització prèvia dels propietaris de
les finques colindants i també, davant l'existència d'un
torrent que es podria veure afectat, la de l'Agència Catalana
de l'Aigua.

Les obres s'han executat pràcticament en la seva totalitat i
es finalitzaran en breu.

Arranjament de diversos flonjalls
Davant la necessitat de la realització d'obres de manteniment
i conservació de diverses vies públiques, en concret
l'arranjament de flonjalls a la carretera d'Espinalba, en el
tram del pont, i en el carrer de La Plana i l'adequació de la
zona d'accés al pont de la Plana, s'han demanat pressupostos
a diversos professionals, i el cost total de les actuacions està
al voltant dels 18.000,00 euros. Per tal de poder-les realitzar
el més aviat possible s'està tramitant un expedient de
modificació del Pressupost que contempla entre d'altres
incrementar la partida destinada a les despeses de
manteniment i conservació de vies públiques, que aquest
any, a conseqüència dels grans episodis de nevades que
han representat una major despesa, se�ns ha quedat curta.

Emporlanat de camins
Des de Ajuntament de Llanars, vàrem formular un encàrrec
de gestió al Consell Comarcal del Ripollès per a la redacció
de la memòria descriptiva i valorada de les actuacions a dur
a terme al nostre municipi per sol·licitar del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
una subvenció per finançar actuacions destinades al
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació de
la xarxa veïnal i rurals de camins de muntanya. L'actuació
de Llanars consistia en l'emporlanat de dos trams de camins,
un al Pla de Pallarols, a Feitús, i l'altre a Sant Isidre d'Espinalva.

El Consell Comarcal del Ripollès va obtenir la subvenció i
vàrem formalitzar un conveni que establia les bases i els
vincles de col·laboració necessaris entre les dues
administracions. La repercussió d'aquesta subvenció per a
Llanars fou l'assignació de 92 m3 de formigó que han permès
pavimentar 120 ml al vial de Feitús i 70 ml al camí de Sant
Isidre.

Esllavissades
A banda de l'esllavissada a que fem referència del tram de
carretera d'Espinalba sota la Ginestera, la climatologia de la
nostra zona ha propiciat que s'hagin produït altres petites
esllavissades afectant camins, dues a la zona de Feitus, a
l'alçada de can Salvador i sota can Casasola, i una a la zona
d'Espinalba a la carretera de l'oratori de Sant Isidre, les quals
s'ha procedit al seu arranjament.

Sinistres afectant domini públic
El mes de juliol de 2017 un vehicle, a la corba de la farmàcia
va destrossar una farola, els Mossos d'Esquadra van fer
atestat i hi ha obertes diligències al Jutjat de Ripoll.

El mes de gener de 2018 un vehicle va descalçar diverses
pilones de la vorera davant el restaurant l'Escon. El sinistre
es va comunicar a les companyies d'assegurances, es va
procedir a la reparació i la despesa ha estat oportunament
indemnitzada.

El més juliol de 2018 un vehicle va topar contra la tanca
metàl·lica a l'alçada del carrer Catalunya 7, trencant-la i
descalçant-la. Es va efectuar l'oportuna comunicació a les
assegurances i ja s'ha fet la reparació. Tan sols manca acabar
de tramitar la documentació per a indemnització dels danys,
que es preveu de realitzar en breu.
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Episodis de nevades
El municipi de Llanars, per la seva situació geogràfica, ha
de realitzar anualment actuacions a conseqüència de les
nevades. Aquesta temporada 2017/2018 les precipitacions
han estat especialment copioses, el que ha representat un
major cost tant pel que fa les despeses corrents que s'han
incrementat substancialment com en l'àmbit de les
inversions en haver estat necessària l'adquisició d'una
màquina llevaneus, per a retirada de neu dels carrers estrets
i voreres per part de la brigada municipal.

Atès que la Diputació de Girona ha obert una línia de
subvencions per a actuacions municipals per nevades,
anualitat 2018, l'Ajuntament, per decret d'alcaldia de 15 de
juny de 2018, te sol·licitades subvencions per cobrir el 95%
del cost de les següents:

a) Despeses en bens corrents i serveis: Actuacions municipals
per nevades, amb un pressupost de 11.025,70 � 

b) Despeses en inversions reals: Adquisició d'una màquina
llevaneus, amb un pressupost de 5.200,00 �

Piscina municipal
Anualment és necessari de realitzar operacions de
manteniment al recinte de la piscina municipal. En el vas de
la piscina i donat que presentava pèrdues d'aigua molt
impor tants,  s 'han arreglat les esquerdes,  s 'ha
impermeabilitzat amb materials molt adients per aquest
tipus de problemàtica i s'han reposat les peces de gressite
despreses. A la zona de serveis s'han realitzat diversos treballs
de millora i pintat del bar i recinte del socorrista.

Via Ciclista del Ter
Durant l'execució de les
obres del projecte de la via
ciclista del Ter es van
detectar tota una sèrie
d'incidències referents al
t ipus de paviment i
compactació i també als
vorals de la via. L'arquitecta
municipal va emetre un
informe al respecte que es
v a  c o m u n i c a r  a  l a
S e c r e t a r i a
d ' I n f r a e s t r u c t u r e s  i
Mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat
de la General itat  de

Catalunya, que va donar una resposta positiva i va atendre
les nostres peticions de manera que ara la via ciclista, ja
finalitzada, esta pavimentada de forma correcta y
senyalitzada amb cartells i rètols.

Un futur pas de cares a facilitar el trànsit per la via ciclista
durant la nit seria la il·luminació de la via i estem estudiant
les possibles alternatives de fer-ho amb punts de llum amb
energia solar.

Magatzem d�estella
L'entorn on es troba ubicat el magatzem d'estella, a la
carretera de Feitús, ha estat objecte d'una actuació de neteja
i manteniment, quedant en aquest moment molt apte per
poder-lo usar com a aparcament de la zona del Camp de
Tir i també per necessitats puntuals de la pagesia. També
s'ha actuat sobre el propi magatzem, s'ha construït una
petita barbacana amb plaques de coure per tal de protegir-
lo de l�aigua i s'hi han realitzat treballs de pavimentació i de
pintura.

Pont de Cullell
En el Pont del Cullell si han realitzat uns
treballs de reparació de la barana de
protecció afectada per la topada d'un
camió i també, a l'espai sota el pont, s'ha
realitzat una neteja forestal.

Treballador ocupacional
Per decret d'alcaldia de 4 d'abril de 2018 es va aprovar el
Conveni  de col · laboració  entre  l 'Agència  de
Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars en
el marc del programa ENFEINA'T per persones demandants
d'ocupació, anualitat 2017, i la seva minuta.

Aquest conveni neix de l'interès de l'Ajuntament en fomentar
les polítiques actives d'ocupació i les mesures de promoció
econòmica de la comarca, a través de la seva participació
en aquest programa i en concret, mitjançant les accions
d'experiència laboral d'un participant durant sis mesos, en
la categoria de peó. El cost del salari i seguretat social del
personal està subvencionat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya i l'Ajuntament només s'ha de fer càrrec de les
despeses de gestió i l'import de fi de contracte el que en
total representa un cost inferior a 600,00 euros.

De les persones entrevistades per fer la feina de peó a Llanars
és va considerar com a més adient el senyor Manuel Carrasco,
de Ripoll, que estarà treballant amb la brigada durant el
termini de sis mesos a comptar des del dia 9 d'abril de 2018.

Incidències
Desafortunadament sempre surten incidències no
desitjables que creen mal ambient i despesa innecessària
de la que, tristament, ens hem de fer càrrec entre tots. S'han
repetit les pintades amb "grafittis" aquest cop a la paret de
la piscina municipal i, durant la Setmana Santa, uns brètols
van inutilitzar els pany de la porta d'entrada de l'Ajuntament
i d'altres portes de diversos veïns del municipi. Reiterem la
importància de la col·laboració ciutadana per evitar
actuacions d'aquesta mena.
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Medi ambient
Tercera fase de la neteja de la riera de
Feitús

Els anys 2016 i 2017 es va procedir a la neteja dels dos
primers trams de la llera de la riera de Feitús, que ja han
estat inspeccionats pels tècnics de l'Agència Catalana de
l'Aigua als efectes de certificació i tancament del
expedients d'autorització.  Aquests treballs els va realitzar
la brigada de jardins de la Fundació MAP.

Aquest any 2018, també prèvia autorització de l'Agència
Catalana de l'Aigua, s'ha procedit a la neteja d'un tercer
tram, que va del pont de Can Setra fins al pont de l'Illa,
el qual, en aquesta ocasió,  ha estat a càrrec dels germans
Mercader.

Val a dir que l'actuació no ha estat solament de tallada i
desbroçament de vegetació sinó que de rebot ha
comportat la retirada de tot tipus de materials que al
llarg dels anys s'han anat dipositant als marges de la riera,
entre ells coses sorprenents com parts de vehicles,
neumàtics, trastos i deixalles de tota mena.  Esperem que,
a partir d'ara, a la vista de la millora en la imatge i
percepció del paisatge fluvial tothom agafi consciència
de la importància de mantenir aquests espais nets.

El passat dia 18 de juny 2018 va venir el representant de
l�ACA a fer la inspecció dels 2 primers trams de la neteja
feta l�any 2016 i 2017 per poder fer-ne la certificació i el
tancament dels expedients.

La inspecció va resultar favorable.

Biomassa a l�església

El passat dia 18 de novembre de 2017, coincidint amb
el concert de música clàssica, es va inaugurar la nova
calefacció de l'Església de Sant Esteve, que funciona en
connexió amb la xarxa municipal de biomassa. És un pas
mes en l'acompliment del compromís de la tant
necessària reducció de les emissions de CO2, en el qual
tots hi hem de col·laborar.

Cal anar fent passos en aquest sentit.
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FEDER Natura

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 21 de juny de 2018
s'aprovà el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal
del Ripollès i la resta d�ajuntaments de la comarca, pel
cofinançament i l�execució del projecte Pla per a la
promoció del turisme natura al Ripollès, l�experiència dels
Pirineus més autèntics.

Fa referència a una part comuna consistent en una acció
de desenvolupament de l�estratègia de gestió de la
destinació turística.

Aquest projecte abasta de l'any 2018 a l'any 2020 i
representa una aportació total per part del municipi de
Llanars de 10.065,88 euros

Àrees de contenidors

Llastimosament la batalla per aconseguir que tothom
faci un bon ús de les àrees de contenidors és encara
vigent, els problemes segueixen. Sisplau respecteu-les.

Recordem que els materials que no es poden reciclar,
com mobles, matalassos, electrodomèstics, etc, no poden
deixar-se a les àrees de contenidors, s'han de dipositar a
la deixalleria mòbil, que s'instal·la a Llanars el segon
dimarts de cada mes, o bé s'han de portar a la deixalleria
de Camprodon.

Millora de l�enllumenat públic

Un altre dels compromisos dels municipis de cares a la
prevenció de la contaminació lumínica i estalvi energètic
és el de fer més eficient el sistema d'enllumenat públic.

A l'anterior butlletí ja fèiem esment a les actuacions
realitzades en aquest sentit i comentàvem que per poder
finalitzar el projecte de Millora de l'eficiència energètica
aprovat l'any 2014 mancava una part per a la qual havíem
sol·licitat subvenció a la Diputació de Girona una
subvenció de 10.000,00 euros.

Finalment la subvenció obtinguda va resultar ser inferior,
per import de 5.823,24 euros, i ha cobert parcialment el
cost de substitució de 20 punts de llum per tecnologia
LED a la zona de les Saletes, que va ser de 8.000,01 euros.

Ara en una nova convocatòria de subvencions de la
Diputació de Girona, Campanya del Pla a l'Acció 2018-
2019, hem demanat finançament per a les següents
actuacions, que en conjunt representen un cost de
19.402,05 euros:

Per l'any 2018:

Canvi de les lluminàries que falten del sector les Saletes,
carrers Molí i Cerdanya i zona de Cal Gordo. El pressupost
previst és de 7.601,01 euros IVA inclòs. Amb aquesta
actuació es completarien les contemplades en el projecte
de Millora de l'eficiència energètica del 2014.

Per l'any 2019:

Canvi de lluminàries dels sectors de la Plana i els Sicars.
El pressupost previst és de 11.802,04 euros. Les actuacions
que es pretenen realitzar seran la substitució de
lluminàries i bombetes més eficients que las existents
per tecnologia LED, amb un total de 30 llums a la Plana
(columnes amb dos pàmpols) i 15 llums als Sicars

S'ha sol·licitat una subvenció per un import de 14,551,54
euros que representa un 75% del total.

Nou conveni pel tractament i recollida
de residus amb el Consell Comarcal del
Ripollès

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 19 de març de 2018
es va aprovar el nou conveni de delegació de
competències entre l'Ajuntament de Llanars i el Consell
Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus
municipals.

Aquest conveni inclou la prestació dels serveis de gestió
de residus, gestió del servei de deixalleria, manteniment
de l'abocador controlat clausurat Ripollès-3, la realització
de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional,
la direcció, coordinació, inspecció i control de tots els
serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació
administrativa, subvencional i comptable que la prestació
d�aquests serveis generin.

L�Ajuntament es compromet a aportar al Consell Comarcal
del Ripollès la quantitat que resulti d�aplicar l�estudi
econòmic que s'elaborarà anualment i els criteris de
distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès,
previ dictamen vinculant del Consell d�Alcaldes.

Els costos d'aquest servei són els que es financen
mitjançant les aportacions que satisfan els particulars
per mitjà del rebut anual d'escombreries, que en principi
aquest any 2018 s'ha considerat que pràcticament cobrirà
el cost del servei i no ha sofert variació.
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Pastures comunals
Anualment l'Ajuntament es reuneix amb els ramaders del
municipi que fan uns de les pastures comunals. Aquestes
reunions serveixen per parlar dels diferents temes que
afecten a l'activitat ramadera, actuacions realitzades,
necessitats, possibles incidències, valoració del funcionament
de la temporada, noves propostes d'actuacions, millores,
etc. També és el moment en que els ramaders fan la
declaració del nombre de caps de bestiar que han portat a
la muntanya en l'anterior campanya i previsió per a la nova
temporada. Aquest any s'han fet diferents reunions amb els
ramaders de cada muntanya, de Feitús i d�Espinalba.

Recuperació de pastures
Als efectes de prosseguir amb les actuacions contemplades
en el Projecte d'Ordenació Forestal de Feitús, s'han realitzat
noves actuacions encaminades a la recuperació de pastures.
En concret s'ha procedit a la tallada d'arbrat i estassada de
2,58 ha. més de la muntanya de Feitús i també s'han realitzat
treballs de manteniment en un total de 16 ha. d'espais ja
recuperats, on s'han arrencat soques i s'ha passat la
desbrossadora. 

Mànegues ramaderes Feitús i Espinalba
L'Ajuntament disposa de la memòria valorada per a la Millora
i manteniment d'infraestructures per al foment de la
ramaderia extensiva, concretament per a l'actuació de
manteniment i conservació de les mànegues ramaderes de
les muntanyes de Feitús i d'Espinalba, emesa per l'enginyer
de forest Sr. Jordi Faus Colomer (CEINR), per un pressupost
total d'execució de 4.985,20 euros.

A la vista dels conceptes subvencionables de la convocatòria
i les bases específiques reguladores de les subvencions de
la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments per a
actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis
forestals (2018), per resolució d'alcaldia de 6 de març de
2018 es va sol·licitar una subvenció del 90% del cost
d'aquesta actuació (4.486,68 euros), la qual ens ha estat
atorgada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de 3 de juliol de 2018. Actualment s'està tramitant el
corresponent expedient de contractació i estem a l'espera
de recepció de pressupostos de cares a la seva execució.

Vials Espinalba i Feitús
En l'anterior Butlletí de l'Om ja comentàvem que s'havia
demanat una subvenció a la Generalitat per a dues
actuacions de construcció de vials, un d'ells a Espinalba i
l'altre a Feitús, aquest últim com continuació del tram de
camí ja executat l'exercici 2016. Per part de la Generalitat
es va resoldre favorablement la nostra sol·licitud i obtinguda
la subvenció, durant el 2017, es van adjudicar i executar les
obres. El cost va ser de 28.278,17 euros i la subvenció de
18.696,31 euros.

Davant una nova convocatòria de la Generalitat d'ajuts a la
gestió forestal, per decret d'alcaldia de  30 de gener de 2018,
es va sol·licitar una nova subvenció per a Construcció de
vials i actuacions puntuals a la Muntanya de Feitús, que
concretament preveu la construcció de l'últim tram del vial
de Feitús, per un pressupost de 12.100,50 euros més IVA. La
Generalitat ens ha atorgat subvenció 9.680,39 euros dels
quals el 57% és a càrrec del Departament d'Agricultura i el
43% restant es cobreix amb el FEADER (Fons Europeu de
Desenvolupament Regional). El treballs s'han adjudicat i es
realitzaran en breu.

Tanques en els vials de Feitús i Espinalba
Els vials que s'han arranjat i ampliat últimament a les
muntanyes de Feitus i Espinalba, a partir de cert punt, seran
d'accés restringit per a vehicles a motor. En principi, només
hi podran accedir amb vehicle les persones expressament
autoritzades per a treballs forestals, desembosc, prevenció
d'incendis forestals i aprofitament de pastures, i lògicament
el pas a peu o amb bicicleta estarà permès a tothom.

Ja s'ha instal·lat una tanca al vial de Feitus i properament
s'instal·larà la del vial d'Espinalba. Les autoritzacions es fan
a les oficines de l'Ajuntament i s'emet un carnet amb la
fotografia i dades de la persona autoritzada.  
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Cultura

Activitats Nadal
Les festes de Nadal van començar el dia 1 de desembre
de 2017 amb l�encesa de llums a les 7 de la tarda. Com
fa un parell d�anys engalanem la plaça de l�Ajuntament
amb un avet, el tió i el pessebre que situem al costat de
l�església de Sant Esteve.

El diumenge 24 de desembre es va fer la tradicional Missa
del Gall. A la sortida, cantada de Nadales i una mica de
ressopó amb xocolatada desfeta, coca i cava per a tothom,
una bona manera de començar la festa. L�endemà, dia de
Nadal, la tradicional quina a la sala de ball. Com ja sabeu
el dia de Sant Esteve es la festa petita del poble i com ja
es tradicional l�Orquestra Selvatana ens va oferir el
tradicional concert i ball de tarda. La sala es va omplir de
gom a gom i la Selvatana ens va oferir un concert amb
un repertori molt adient que va complaure a tothom
amb destacades interpretacions dels seus solistes.

Per continuar en les activitats, el dissabte 30 de desembre,
a les 8 del vespre a l�Església de Sant Esteve, va tenir lloc
el Concert de Nadal a càrrec de la Coral de Camprodon,
que com ja es habitual, incorporen dins el seu repertori
habitual tot un seguit de nadales. A l�acabar, quina a la
sala de ball organitzada per la Comissió de Festes.

L�any 2018, va començar amb una Quina organitzada per
l�AMPA de l�Escola Les Moreres a la sala de ball.

Reis d�Orient
La Festa dels Reis va començar el dimarts dia 3 de gener amb
l�arribada del Patge Reial fent un recorregut pel poble fins
arribar a la plaça de l�Om on va recollir les cartes de tots els
nens i nenes de Llanars.

El dia 5, els Reis Mags d�Orient juntament amb els patges i
l�acompanyament musical de Xarop de Canya, van arribar al
nostre poble baixant pel camí de dalt. El seguici l�encapçalava
l�estrella d�Orient i a continuació venien els Reis muntats a
dalt dels seus camells. Recorregut per tot el poble  on els
esperaven els nens i nenes amb fanalets fins arribar a l�església
on van portar les seves ofrenes. Sortint de l�església, es van
dirigir al camp del Toro on  s�hi va muntar el campament reial
amb  una �carpa� per cada rei i un munt de fogueres per
escalfar la nit. Allà ses Majestats, van rebre tots els nens i
nenes per recollir les cartes i parlar una mica amb ells.

Per fer més agradable l�espera, la comissió va oferir a tots els
visitants caldo i vi calent.

Puríssima
Aprofitant aquest pont de la Puríssima i atenent la gran
quantitat de gent que ens visita, es va programar un
taller-espectacle de circ amb Cercacirc a la plaça de l�Om.
La mainada va poder fer malabars amb l�ajut d�en Shaun,
malabarista irlandès instal·lat a Sant Joan de les Abadesses.
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Festa de Sant Antoni
El dimarts 1 de maig va tenir lloc la Festa de Sant Antoni,
els �TRES TOMBS� de Camprodon i Llanars. La Festa va
començar amb l�esmorzar a l�Hípic de Llanars. Tot seguit,
una cercavila pels carrers de Camprodon i de Llanars
encapçalada per la figura de Sant Antoni que anava a
dalt d�un carruatge. Hi varen participar uns 70 cavalls
amb alguns ponis. Davant l�Ajuntament de Llanars, es va
fer la tradicional benedicció dels animals on alhora es va
donar a tots els participants una medalla commemorativa.
La jornada va acabar amb el dinar de germanor al
Restaurant l�Escon de dalt de Llanars.

Carnestoltes
Un any més, la carrossa de Llanars va participar en la
tradicional Rua de Carnaval de Camprodon que es va
celebrar el dissabte 10 de febrer. Aquest any van
aconseguir el tercer premi. La colla estava formada per
50 persones i anaven disfressades de bruixes.

Pel que fa a Llanars, la festa de Carnestoltes va tenir lloc
a la sala de ball el dimarts 13 de febrer. Enguany es va
tornar a convocar el concurs de disfresses on es va poder
veure disfresses molt treballades, la primera posició del
concurs va ser per Els Minions, la segona per Le Moix i en
tercera posició Trogolailla. El ball, que per cert, va ser molt
animat, va anar a càrrec de Boogie Woogie.

Sant Jordi
Enguany, les activitats programades per la celebració de la
diada de Sant Jordi van començar dissabte dia 21 d�abril a
les 7 de la tarda amb un concert a la sala de ball a càrrec de
l�Orquestra de Cambra d�Acordions de Barcelona (OCAB),
fundada l�any 1948 com a la primera orquestra d�acordions
cromàtics d�Espanya. Es va emplenar la sala de ball i el públic
va quedar impressionat de la qualitat dels 28 acordions
cromàtics juntament amb el set de percussió que portava
l�orquestra. El repertori va ser molt adient i això va fer que el
públic sortís entusiasmat.

El diumenge dia 22, a la tarda es van fer uns tallers de
manualitats per a la mainada a la plaça de l�Om, a continuació
l�hora literària a la sala d�actes on es van llegir poemes i textos
molt ben escollits. Tot seguit, es va fer una representació de
contes de Sant Jordi  a càrrec de Carme Brugarola. El dia 23,
diada de St. Jordi va tenir lloc, com és costum,  la venda de
llibres i roses organitzada i a benefici de l�AMPA de l�Escola
Les Moreres.
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Estiu
Les activitats de l�estiu de l�any passat va començar a la
piscina municipal de Llanars amb la cantada d�havaneres
a càrrec del Grup Terra Endins de Girona i es va poder
gaudir del rom cremat que es va servir per tots els
assistents.

Liceu a la fresca
Una novetat d�aquest any va ser la col·laboració de
l�ajuntament de Llanars amb la Fundació del Gran Teatre
del Liceu per tal de promoure i fomentar la cultura musical
operística amb l�execució de l�espectacle �Liceu a la fresca�
consistent en la projecció de l�òpera � Manon Lescaut�,
de G. Puccini que es va representar al Gran Teatre del
Liceu el dissabte 16 de juny.  La projecció va tenir lloc a
la sala polivalent del municipi on es va poder estrenar el
nou projector i la nova pantalla instal·lada a la sala. La
producció va ser molt interessant atès que la projecció
anava acompanyada de comentaris que feien molt
entenedora la trama de l�òpera.

Les activitats organitzades per el mes d�agost de l�any
passat van ser:

- Dimecres del mes d�agost, es van fer classes de Tennis
taula dirigides per un monitor a la sala de ball.

- Dijous de la mainada. Cada dijous a les 18,30,
s�organitzen diversos espectacles familiars a la plaça de
l�Om. Van actuar-hi en Beto el pallasso, en David Soria
fent malabars, els Kumbi kumbi, espectacle de circ d�uns
nois kenians que van causar un gran impacte per la seva
qualitat i destresa i per acabar la tradicional xeringada i
festa de l�escuma.

- Els divendres les activitats es van fer a la piscina. Inflables
al matí i al vespre sessió de Zumba dirigida per un monitor
i música disco.  El darrer divendres concert a càrrec de
THE MAMT�S.

- A la plaça de l�Om es va fer un concert de música folc i
el 19 d�agost un concert de rock de fi d�estiu a càrrec de
Cesc i el grup Entregirats.
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Festival de música vall de Camprodon

La Mancomunitat, un any més, va organitzar el Festival
de música de la Vall de Camprodon arribant així a la 18a
edició.
El Festival va començar el 30 de juliol i es va allargà fins
el 20 d�agost de 2017 amb un total de sis concerts, un a
cadascun dels sis municipis de la Vall.
El concert que va tenir lloc a Llanars, el dia 13 d�agost, va
anar a càrrec de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra BGKO,
una formació internacional que interpreta la música
tradicional balcànica i la dels gitanos i jueus de l�est
d�Europa, amb una gran passió, destacada personalitat i
sense oblidar-ne les arrels. Magnífic concert que va
emplenar la plaça de l�Om.

Concert de Música Clàssica
Dins el cicle de concerts de tardor va tenir lloc el passat
18 de novembre a l�església de St. Esteve, el III concert
de música clàssica. Enguany va anar a càrrec de �Clàssic
Trio�, format per Jordi Palau a la flauta, Victoria Katsyuba
al piano i Eva Curto al violoncel. En el concert es van
interpretar obres de Haydn, Weber, Doppler i Martinu.

Cal dir que el lloguer del piano el varen assumir els Serveis
Territorials de Cultura de Girona.

Festival de música antiga dels Pirineus
L�Ajuntament de Llanars col·labora amb el Festival de
Música Antiga dels Pirineus, el festival de música antiga
de major magnitud de tot Europa, amb actuacions que
transcorreran arreu del Pirineu de Catalunya, Andorra i
Catalunya Nord. A més dels concerts, es fan activitats
complementàries com un curs de divulgació i un altre
de perfeccionament per a músics, a més de tallers i
concerts de caràcter social.

El dia 15 d�agost de 2017, dins els actes del festival, es va
fer una visita guiada a l�església de Sant Esteve i al nucli
antic del municipi a càrrec de Catalina Cañellas, a qui li
agraïm la seva col·laboració.

A les 18:30h es va fer el concert a l�església a càrrec del
grup de música sefardita Mara Aranda que ens van
presentar el seu últim disc anomenat Diàspora.
Aquest agost 2018, Llanars col·labora a la 8a edició del
festival, i ho fa amb la visita guiada a les 17h. i el concert
de la soprano Maria Hinojosa & Ludovice Ensemble, a les
18:30h a l�església de Sant Esteve.

- A més de tot això el dia 23 d�agost La Principal de la
Bisbal ens va oferir per la tarda a la plaça de l�Om una
audició de sardanes i al vespre el magnífic concert de
cobla anomenat Serenata.Cat.
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Societat

Exposicions
Commemorem La Vall

Enguany, s�ha celebrat la primera edició de Commemorem
a la vall, un programa cultural de sis anys de durada, que
té com a objectiu principal el de destacar personatges i
fets del territori, a través d�una proposta d�actes i accions
que contribueixin culturalment i socialment a la vall.

La proposta cultural està organitzada per la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon, amb el suport dels 6 municipis
de la vall (Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries,
Setcases i Vilallonga de Ter) i la col·laboració de la Diputació
de Girona i del Consell Comarcal del Ripollès. En aquesta
primera edició, destaca la implicació del l�Ajuntament de
Camprodon i la col·laboració personal de la família Sala
i l�Amadeu Rosell.

El projecte Commemorem a la vall... 2017. L'any d'en Pere
Sala, en Peret Blanc celebra el centenari del naixement de
Pere Sala i Solé (Beget, 1917- Camprodon, 1993). En el
marc del projecte, una de les accions a desenvolupar és
l�exposició itinerant realitzada per a la commemoració. El
24 de març es va inaugurar l�exposició amb �En Peret Blanc
sempre va tocar d�oïda�, xerrada-concert a càrrec d�Amadeu
Rosell juntament amb l�exposició col·lectiva del club del
Pinzell.

Exposició Col·lectiva del Club del Pinzell

La Setmana Santa d�enguany, en motiu del centenari del
naixement de Pere Sala, en Peret Blanc  de Beget, es va
decidir fer una exposició d�obres dels membres del Club

Xerrades
El dia 19 de novembre 2017 vàrem fer una xerrada sobre
el Seneci del Cap, planta invasora i tòxica. Aquesta va
anar a càrrec del Sr. Pere Aymerich i Boixader, biòleg i va
anar dirigida especialment als ramaders de la vall per tal
de informar-los de les característiques i conseqüències
d�aquesta planta invasora d�origen sud-africà, des d�on
algunes llavors es van transportar involuntàriament a
Europa i que va entrar al Pirineu per la Cerdanya l�any
1986.  Aquesta planta es reprodueix amb facilitat davant
el rebuig del bestiar.

El dia 31 de març d�aquest any es va fer a la sala de plens
una conferència-col·loqui sobre el Canvi climàtic i
meteorologia extrema a càrrec del Sr. Jordi Mazón, físic
i Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i president de l�Associació Catalana de
Meteorologia. L�activitat va anar organitzada pel Grup de
Muntanya Vall de Camprodon (dins del pla d�acció de
l�entitat, compta amb el suport tècnic de la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon). Enguany, el Grup de Muntanya
Vall de Camprodon també va organitzar una sortida a les
Coves de Bellabriga el dia 13 de maig.

El dia 19 de maig, dins el programa de visites del Blogtrip

Pyrenees culture organitzat pel Patronat de Turisme, els
bloggers generadors de continguts dels blogs:
Independent Travel Cats, de Jessica Turchik; i Finding the
Universe de Laurence Norah van descobrir la música
tradicional de muntanya i els músics sense solfa de la Vall
de Camprodon amb el material l�exposició Commemorem
a la vall... 2017 l�any d�en Pere Sala, en Peret Blanc de Beget
i la xerrada-concert a càrrec d�Amadeu Rosell.
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Piscina municipal
El passat dia 23 de juny la piscina municipal es va obrir
al públic i romandrà oberta fins el dia 2 de setembre.
Enguany seguim amb els serveis de socorrista que ofereix
l�empresa PASVE.

Abonaments

-  Els abonaments es fan a les oficines de l�Ajuntament i
cal portar DNI i fotografia.

- En els abonaments familiars cal presentar el llibre de
família i fotografia de cadascun dels membres que la
formen  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 cal presentar el document
acreditatiu d�abonament.

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

Des de 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.

Com cada estiu s�han programat un seguit d�activitats a la
piscina:

Dissabte 28 de juliol: A les 22h.: Havaneres a càrrec del
GRUP TERRA ENDINS DE GIRONA

Divendres 3 d�Agost:  a les 11:30h. Inflables.  / A les 22h.
Sessió de ZUMBA, DJ i banyada nocturna.

Divendres 10 d�Agost: a les 22h. Sessió de ZUMBA, DJ i
banyada nocturna.

Divendres 17 d�Agost: a les 11:30h. Inflables / A les 22h.
Concert a càrrec de THE MAMT�S i banyada nocturna.

La Flama del Canigó
Un any més La Flama del Canigó va arribar a Llanars de
la mà de Maria Blanch i Dolors Arlà, dues llanarenques
que any rere any van a buscar, aquest any amb altres
col·laboradores, la Flama 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.

Un cop arribada La Flama del Canigó 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
foquera que teníem preparada.  Després de llegir el
comunicat que fa Òmnium per a tots els països catalans,
es va iniciar l�acte amb uns focs d�artifici i l�encesa de la
foguera amb el foc nou del Canigó. La festa es va
acompanyar amb xocolata, coca, fuet i cava per tothom.

Els preus de la temporada 2018 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 l�abonament 10,00

ENTRADA DE GRUPS (20 persones o més)

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

del Pinzell, entitat fundada l�any 2011 per l�artista Josep
Maria Mejan. En l�exposició hi van participar 22 artistes
amb més de quaranta quadres, joies, fotografies i
ceràmiques. L�exposició va ser un èxit, ja que la van visitar
500 persones, és a dir, unes 50 persones cada dia.

Aquesta manifestació artística va ser possible gràcies al
Sr. Esteve Moret que ens va cedir el local i el suport de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon per compartir
l�espai amb l�exposició itinerant del centenari d�en Peret
Sala, en Peret Blanc de Beget.
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La Volta Ciclista a Catalunya
Enguany, la Volta va apostar per la Vall de Camprodon
incloent-la en dues etapes de la 98a edició. La 3a etapa
tenia l�arribada a Vallter 2000 i la 4ta amb sortida des de
Llanars.

El dimecres dia 21 de març, degut a les condicions
meteorològiques de l�estació d�esquí de Vallter 2000, els
organitzadors de la cursa es van veure obligats a modificar
el recorregut de la tercera etapa i finalitzar a Camprodon.
El dia 22 es va poder fer la sortida de la 4ta etapa des del
nostre municipi tal i com estava previst.

A principis de juliol, la Volta ja ha confirmat que l�estació
d�esquí de Vallter 2000 serà final d�alta muntanya de la
99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que tindrà lloc
del 25 al 31 de març de 2019, per tant, podrem gaudir de
la cursa l�any que ve.

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 en
Els dansaires de l�Om. La comissió de festes i l�Ajuntament
van atorgar aquesta distinció atès que aquesta entitat celebra
el seu 20è aniversari, per la tasca de recuperació i divulgació
del ball del Roser de Llanars i per la ballada que any rere any
ens ofereixen per la Festa Major.

En l�acte de nomenament es van mencionar aquestes
iniciatives de la seva trajectòria, i se�ls hi va fer entrega de la
placa que els distingeix com a �Llanarenc de l�any�.

Balls de saló
Davant de la petició de un grup de veïns, es va organitzar
un curs de ball de saló. El curs va tenir una durada de tres
mesos i es va impartir entre finals d�abril i començament
de juliol. Hi van participar unes 9 parelles que van
aprendre a ballar ritmes com el swing, xa-xa, pas-doble,
vals, tango, etc. La veritat es que va ser molt profitós i
divertit.

Els professors van ser la parella professional de ball Joan
i Mercè de la vall de Bianya.

Caminada nocturna
Divendres 27 de juliol de 2018, va tenir lloc la Caminada
Nocturna  Lluna Plena, organitzada per Oncolliga de
Llanars i els Dansaires de l�Om per recollir fons per els
malalts de càncer i les seves famílies i per el manteniment
de vestits de l�agrupació. La vetllada va començar amb
un concert de música Catalana a l�església de Sant Esteve
amb la Coral ICARIS de Figueres.

Al finalitzar, sortida  des de la plaça de l�Om, en un
recorregut de 3 Km per camins de muntanya, gaudint de
la lluna plena i  amb escenificacions i espectacles de llum.
Al arribar, sopar per tots els inscrits a la plaça de l�Om,
amenitzat amb música del Duo Juvi. L�activitat va superar
totes les expectatives previstes ja que van participar 280
persones.
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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 19
d�agost 2017 a la sala de ball. Van haver-hi 38 donacions,
de les quals 3 van ser donants per primera vegada. El
responsable a Llanars es el Sr. Joan Vila Coma. Agraïm
com sempre la vostra col·laboració!

Oratori de Feitús
El passat 1 de juliol, per la diada de Sant Pere, va tenir
lloc el tradicional aplec a l�oratori de Sant Pere organitzat
pels veïns de Feitús. La festa començà a les 17 h amb
l�arribada dels veïns i amb el res del Sant Rosari, després
la benedicció del terme i l�ofrena de un pa a tots els veïns
de part de la comissió.

La Marató de TV3 - 2017
Un any més, Llanars ha estat solidària amb la Marató de
TV3, aquest any dedicat a les malalties infeccioses. Les
activitats organitzades per la recaptació van ser la tercera
edició del Festival- espectacle de Talents de la vall, que
va tenir lloc a la sala de ball del dissabte dia 9 de desembre,
i la Quina organitzada el dia 17 del mateix mes.
L�espectacle va comptar, com sempre, amb la col·laboració
de moltes persones que van aportar la seva vessant
artística en forma de cançó, representació, ball, poesia,
etc. Moltes gràcies!

La recaptació total de les activitats organitzades per la
Marató de TV3 va ser 2.503 � . Donem les gràcies a tota
la gent que ho ha fet possible!!!!

Gravació de TV de La Xarxa
El diumenge 3 de juny 2018, el programa de TV '1món.cat'
es va endinsar en el paisatge i les tradicions de Llanars.
Laura Alcalde i Laura Segur van parlar del patrimoni
natural, artístic i humà de Llanars amb el seu alcalde,
Amadeu Rosell, i alguns dels seus veïns, com l'Esteve
Moret o el Siscu de Cal Llens.

Des de la plaça de l�Om es va conversar amb l'artista Josep
Maria Mejan, autor de l'escultura 'El repòs del vent',
coneguda popularment com la cadira i que després
d'exposar-se als Estats Units, va cedir al municipi.
Descobrim l'entorn natural de Llanars i entrem a una de
les senyorials cases del passeig Maristany. Parlem de les
anècdotes i curiositats del poble, així com la relació amb
Camprodon, ho fem amb l'historiador Agustí Dalmau.

Ens van acompanyar també alguns membres dels
Dansaires de l'Om, que han complert 20 anys de
trajectòria i que, entre d'altres, han recuperat el tradicional
Ball del Roser de Llanars i ens van fer una petita actuació
musical els alumnes de l'Aula de Música de Llanars.

Referèndum 1 d�octubre
El Parlament de Catalunya va aprovar la llei del referèndum
d'autodeterminació amb els vots a favor des grups
parlamentaris Junts pel SI i la CUP, en un Ple on hi va
haver força polèmica. Els partits de l'oposició es van negar
a votar aquesta llei excepte "Catalunya si que es pot" que
es va abstenir.

Aquesta llei regulava la celebració, el dia 1 d'octubre de
2017, d'un referèndum d�autodeterminació sobre la
independència de Catalunya, determinava  la pregunta
que es formularia als ciutadans �Voleu que Catalunya
sigui un estat independent en forma de república?" i
establia que el resultat seria vinculant. En cas que guanyes
el SI, dos dies després de la publicació dels resultats
oficials es proclamaria la independència de Catalunya i
de guanyar el NO implicaria la convocatòria immediata
d�unes eleccions autonòmiques.

Tot i que el Referèndum va ser suspès pel Tribunal
Constitucional es va celebrar en la data assenyalada.

A Llanars es va fer la votació durant tot el dia amb una
participació massiva i en un ambient del tot festiu sense
que es produís cap incident. La participació va ser del
88,7% dels electors. Van votar un total de 361 persones,
de la següent manera:

SI - 341 / NO - 15 / BLANC - 3 / NUL - 2

En altres llocs de Catalunya no va ser el mateix atès que
hi van haver nombroses càrregues policials i segons el
Govern de la Generalitat un total de 893 civils van haver
de ser atesos per el sistema d�emergències de Catalunya
després de l�actuació policial.
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La festa Major 2017 va començar divendres dia 22 de
setembre a la  una del mitgdia amb un repic de campanes
per donar la benvinguda a la festa, a la tarda taller de
capgrossos per a la mainada per poder-los fer ballar a la
plaça, a les 9 del vespre va tenir lloc la cercavila a càrrec
de la Sinforosa, els focs artificials d�inici de Festa Major,
el sopar popular i concert de música de taverna irlandesa
a càrrec de S�temple Bar i Dj Pat.

El dissabte, la diada va començar amb l�ofici solemne en
honor dels Sants Metges Cosme i Damià i la processó, a
continuació el pregó de  festa Major a càrrec del Sr. Esteve
Moret, Llanarenc de l�any 2016. Tot seguit sardanes amb
la Cobla Genisenca. A la tarda animació infantil amb en
Pep López, partit de futbol de solters contra casats i
audició amb exhibició de sardanes amb la Cobla Tres
vents de la Catalunya Nord. A la nit gran ball amb
l�orquestra Anònima i grup de versions Malafama.

Diumenge, missa i a continuació foto de grup de tots els
Llanarencs a la plaça de l�Om. Després va ser el moment
de ballar amb la geganta Roser i els capgrossos, concert
de Gumbo Jazz Band amb la música de New Orleans
mentre féiem el vermut popular. Enguany, en motiu del

Cercavila dels Dansaires

Repicament de campanes

Dansaires de L�Om

Tir al plat

20è aniversari dels Dansaires de l�Om, es va fer una
cercavila amb la cobla Foment del Montgrí, en la que els
dansaires del ball del Roser van anar a buscar les seves
parelles a cada casa fins tornar a la plaça de l�Om, on es
va fer les sardanes i les danses tradicionals catalanes,
amb els Dansaires de l�Om i l�Esbart Dansaire de Tona.
Per acabar la jornada gran concert de festa major i ball
de nit amb l�Orquestra Titanium, entrega de premis de
l�engalanament de carrers i del concurs de rams silvestres
i proclamació dels Dansaires de l�Om com a Llanarenc de
L�any.

Dilluns, com és tradició, arrossada al camp de tir una
mica remullada atès que quan estàvem a mig dinar va
començar a ploure i es va haver de marxar. La festa va
continuar a la sala de ball amb activitats per la mainada
I  ball de tarda amb el Trio Camprodon.

Dimarts, va començar la jornada amb l�esmorzar de garro
I all I oli i concurs de tir al plat al camp del 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.

Una Festa Major molt bonica!

Cercavila i Sopar

Cobla Tres Vents
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Comunicació

Webcam
Des de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon s�ha
fet una proposta per instal·lar a tots els Ajuntaments de
la Vall una webcam. A Llanars s�ha instal�lat a la façana
de la Cooperativa per tal de donar una imatge de la plaça
de l�Om, centre de Llanars. La webcam aviat serà operativa
i creiem que això donarà un millor servei a tothom qui
desitgi visitar la nostra pàgina web.

Fibra Òptica
La fibra òptica arriba a Llanars via aèria des d'Olot, passant
per Sant Antoni. Actualment, la única operadora que
dona el servei als usuaris es GOUFONE. La capacitat que
ens arriba en aquets moments es d'uns 35 Mb. No obstant,
segons l�operadora, esta previst, que en poc temps, arribi
la fibra físicament fins a Llanars, el què vol dir que podríem
passar a tenir una capacitat d'uns 200 Mb i, en
conseqüència, l�oferta de serveis podria variar
considerablement.

Per tal de que ens expliquin les novetats i les propostes
que ens poden oferir tant de telefonia, com de xarxa,
com de TV, s�ha convocat una xerrada informativa, per
aquest mes d�agost, oberta a tots els interessats en
aquestes noves tecnologies.

App Vall de Camprodon
Surt al carrer la nova �app� de la Vall de Camprodon

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon, en estreta
col·laboració amb els ajuntaments de la Vall de
Camprodon i de l�estació d�esquí Vallter 2000, ha llançat
una  aplicació mòbil que permet al�usuari accedir de
manera fàcil i còmoda a tota la informació turística i de
servei de cadascun dels municipis del territori. Així mateix,
l�aplicació també serveix per mantenir l�usuari al corrent
de totes les propostes lúdiques i culturals que es poden
trobar a la Vall de Camprodon. L�aplicació, desenvolupada
per New Ideas & Solutions, es pot descarregar
gratuïtament a Google Play i  a l �App Store.

Vall Camprodon �així s�anomena l�aplicació- aspira a ser
 una important font d�informació tant per a residents com
per a visitants. Una de les seves grans funcionalitats és
que tots  els  agents que col · laboren en el
desenvolupament d�aquesta aplicació poden publicar la
seva agenda d�activitats, de manera que n�hi ha prou amb
entrar-hi per assabentar-se de totes les activitats que es
realitzaran durant aquella setmana.

Al mateix temps, l�aplicació conté diferents tipus
d�informació per al visitant.

Taller de capgrossos Sardanes
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Patrimoni
Inversions en maquinària 2018
Aquest any 2018, l'Ajuntament de Llanars, a conseqüència
que les diferents màquines i eines de què disposa la
brigada s�han anat quedant obsoletes i insuficients per
a un bon manteniment dels camins, espais i equipaments
públics, ha realitzat tot un seguit d'inversions per millorar
i completar la maquinaria de que disposa.

MÀQUINA MULTIÚS AVANT M640

S'ha adquirit una màquina tipus carregadora telescòpica
articulada que millorarà substancialment l'eficiència en
l�execució de tot tipus de treballs per part del personal
de la brigada de l'Ajuntament (tasques de retirada de
neu, excavacions per a instal·lacions, neteja i esbrossada
de camins i espais públics, manteniment i conservació
de vies públiques, tasques de manteniment del cementiri
municipal, entre d�altres)  i alhora permetrà reduir la
despesa de contractació externa. El cost final de la
màquina ha estat de 50.011,85 euros.

Aquesta inversió ha estat possible mercès a la col·laboració
econòmica de la Presidència de la Diputació de Girona,
que ens ha atorgat una subvenció per import de 45.846,00
euros, que representa un percentatge de més del  90%
del cost de la màquina.

Per tal de completar les prestacions de la màquina multiús
Avant M640 s'ha adquirit un accessori consistent en un
casso. El cost d'aquest accessori ha estat  de 980,10 �, IVA
inclòs.

MÀQUINA TALLAGESPA

La màquina tallagespa de que disposàvem fins ara es
troba molt deteriorada amb continues averies i
reparacions i fins el punt que hi ha dificultat per trobar
recanvis, això ha fet necessària la seva substitució i
adquisició d'una de nova, amb millors prestacions, que
permetrà al personal de la brigada realitzar les seves
tasques de neteja i manteniment de jardins i zones verdes
amb molta més eficiència. El cost d'aquesta nova
tallagespa ha estat de 17.666,00 euros.

Sala de ball: inversions equips audio-
visuals 2018
PROJECTOR I PANTALLA SALA POLIVALENT

Per tal de millorar i ampliar el ventall de prestacions de
la sala de ball i tal com venint fent aquests darrers anys
d�una manera gradual, enguany s'ha adquirit un equip
de projecció. Aquest equip, que consta d'un projector i
una pantalla gran, permetrà poder realitzar i
complementar diferents activitats tant lúdiques i festives
com d'altres de caire més seriós com presentacions,
jornades, etc. De fet ja el varem inaugurar amb la projecció
d'una opera que es va representar al Gran Teatre del Liceu.
El cost d'aquest material ha estat de 5.200,00 euros.

Hem comprat 50 cadires negres per la sala de ball, (ara
ja en tenim 150). També unes �gàbies� per les cadires per
tal de millorar i facilitar la seva col·locació i recollida de
la sala.

MÀQUINA LLEVANEUS

A conseqüència dels episodis de nevades d'aquest any
2018 i per tal de facilitar a la brigada municipal la neteja
de neu de voreres i carrers estrets ha estat necessari
adquirir una màquina llevaneus amb turbina de
funcionament manual, que ha representat una inversió
de 5.200,00 euros. Per finançar aquesta màquina hem
sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció dins la
convocatòria de subvencions per actuacions municipals
per nevades per a l'exercici 2018, per cobrir el 95% del
seu cost.
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Racó de l'arxiver
La confraria del Roser
L'origen de la devoció a la Mare de Déu del Roser s'inicià
en moltes poblacions catalanes al segle XVI. La victòria
de l'exèrcit cristià, dirigit per Joan d'Àustria, sobre l'otomà,
encapçalat per Ali Paxa, a la batalla de Lepant, el 7
d'octubre de 1571, fou el fet històric que propicià
l'arrelament de la devoció vers la Verge del Roser.
Interpretacions religioses expliquen que la victòria s'assolí
gràcies a les pregàries realitzades, a petició de Joan
d'Àustria, pels confrares del Roser del convent de Mont-
Sió el dia de l'enfrontament bèl·lic. Com a prova de
gratitud, el Papa Gregori XIV, pels volts de l'any 1590,
instituí el mes d'octubre com a mes dedicat a la Mare de
Déu del Roser.

Es desconeix la data en què es creà la confraria a Llanars,
ja que les tropes franceses en venir a la població, el 9 de
juny del 1794, cremaren l 'arxiu parroquial i
consegüentment la documentació de la confraria. No fou
fins l'any 1815 quan es tornà a instaurar aquesta entitat
religiosa. Josef Pérez de Tobia, canonge de la catedral de
Girona i governador del bisbat de Girona, autoritzà, 1'11
d'agost, la creació de la confraria i la redacció dels estatuts
pels quals s'havia de regir el seu funcionament.

Els estatuts, integrats per deu clàusules, foren aprovats
el 23 d'agost del 1815. Tota persona, fos home o dona,
de qualsevol condició social o situació econòmica, podia
formar-ne part. També s'estipulava que cada confrare
resés, quan li fos possible, un rosari a la Verge del Roser;
en cas de complir-ho, tenia dret a participar en totes les
celebracions religioses que s'organitzessin. Entre d'altres

deures també s'indicava que anualment s'havia de
celebrar una processó, encapçalada per la imatge de Ntra.
Sra. del Roser, i diverses misses en recordança dels
confrares difunts.

El llibre de consuetes de la parròquia de Sant Esteve de
Llanars també assenyalava els actes litúrgics a celebrar
en honor a la Verge. El dia de la M.D. del Roser es dirien
completes a l'altar del Roser, i l'endemà es faria missa
matinal, processó, i es cantarien els goigs. També hi hauria
un ofici destinat als confrares i les absoltes. En les cinc
festivitats de Nostre Senyor Jesucrist - nativitat, purificació,
anunciació, assumpció i concepció- es dirien completes
el dia abans, es cantarien els goigs i la missa aniria a càrrec
dels confrares del Roser.

Fins no fa gaire encara se celebrava, el primer diumenge
d'octubre, la festa del Roser. Els actes que integraven la
festivitat eren les audicions de sardanes, els balls, el
passant, l'ofici solemne i el ball del Roser. Joan Amades
en la seva obra Costumari català, recull els moviments
dels dansaires, la tonada del ball del Roser, i explica la
manera correcta com ha d'executar-se. El ball, executat
per quatre parelles pabordes, seguia el so del flabiol i el
tamborí que tocava un pastor.

La tradicional festa del Roser perviu actualment gràcies
a la recuperació del ball, que després d'un interval de
temps de no celebrar-se, fou recuperat i presentat
públicament el 28 de setembre del 1997 en el marc de
la festa major de Llanars.
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Fires
VII Concurs Comarcal de
Cavall Pirinenc Català
El diumenge 29 d�octubre de 2017, va tenir lloc la setena
edició del Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català al
camp del Toro de Llanars. D�aquest concurs, els
guanyadors van anar al X Concurs Nacional de Cavall
Pirinenc Català, que va tenir lloc el 18 de novembre, a
Esterri d�Àneu, al Pallars Sobirà, on van competir amb els
millors exemplars de tot el Pirineu. Durant tota la jornada,
el jurat, format per dos jutges designats per la Federació
d�associacions de Criadors de Cavall Pirinenc Català
(FECAP), van seleccionar els guanyadors de cada categoria:

Sobrany, poltre de recria nascut el 2016:

- Primer premi: Pau, de Xavier Planella de Can Japot, de Vilallonga
de Ter.

- Segon premi: Gascon, de Joan Moret de Ramaderia la Illa, de
Llanars.

- Tercer premi: Valent, de La Bellabriga S.C. de Mas La Bellabriga
de Baix, de Llanars.

Sobranya, poltra de recria nascuda el 2016:

- Primer premi: Kira, de Xavier Planella de Can Japot, de Vilallonga
de Ter.

- Segon premi: Llufa, d�Anna Palol de Cal Fart, de Setcases.

- Tercer premi: Tramuntana, del Carol C.B. de Mas El Carol, de
Molló.

Terçó, poltre de recria nascut el 2015:

- Primer premi: Robin Hood, de Ramaderia Tubau, de Pardines.

- Segon premi: Falguero, de Joan Moret de Ramaderia la Illa,
de Llanars.

- Tercer premi: Teo de la Coromina, de Raquel Serrat de Cal
Tubau, Serrat-Queralbs.

Terçona, poltra de recria nascuda el 2015 que encara no
hagi parit:

- Primer premi: Paniquella, d�Albert Coma de Ramaderia
Carboners, de Setcases.

- Segon premi: Espuma, de Jordi Solé i Jordi Corcoy de La
Coromina, de Molló.

- Tercer premi: Bruna, de Jordi Solé i Jordi Corcoy de La
Coromina, de Molló.

Parella, euga amb pollí o pollina no deslletats:

- Primer premi: Tina i Bombó de La Coromina, de Jordi Solé i
Jordi Corcoy de La Coromina, de Molló.

- Segon premi: Cuca i Bruce de La Coromina, de Jordi Solé i
Jordi Corcoy.

- Tercer premi: Guilla i Ruffi, de Xavier Planella de Mas el
Serradell, de Vilallonga de Ter.

Semental, cavall reproductor de més de 3 anys:

- Primer premi: Hulk 12, de Joan Moret de Ramaderia la Illa, de
Llanars.

- Segon premi: Pilgrim, de Jordi Solé i Jordi Corcoy de La
Coromina, de Molló.

- Tercer premi: Xulo, d�Albert Coma de Ramaderia Carboners,
de Setcases.

Acompanyant el concurs, com cada any, la fira va comptar
amb 8 expositors que van oferir  productes
agroalimentaris i productes d�artesania als assistents.

El concurs estava organitzat per l�Associació de Criadors
d�eugues de Muntanya de Ripollès (ACEMR) i va comptar
amb el suport de L�Ajuntament de Llanars, la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, el Consell
Comarcal del Ripollès, la Diputació de Girona, el
Departament d�Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP), i la
Federació de Criadors de Cavall Pirinenc Català (FECAPI).
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Fira de pagès
El diumenge 20 de maig 2018, va tenir lloc la Fira de Pagès.
L�objectiu principal de la fira és donar a conèixer la vida
a pagès. Al matí es va fer la benedicció  de tractors davant
l�Església de Sant Esteve i cercavila fins el Camp del Toro
on hi havia la fir a d�artesania i alimentació.

A partir de les 12 els agricultors i
ramaders del municipi van fer
demostracions de picar la dalla,
esquilar ovelles, fustejar, fer paret
seca, músics acordionistes, etc... .
Alhora es va fer exposicions d�eines,
tractors antics i moderns i animals
de granja de les explotacions
ramaderes del municipi.

Un any més la pluja va ser present
a la fira, la seva arribada va tenir lloc
a quarts de dues just per anar a dinar

i que gràcies a la carpa que ja teníem muntada es va
poder fer amb tota normalitat.. Enguany, el dinar de
germanor va incloure; un aperitiu, fideuà de peix, xurrasco
de poltre i botifarra a la brasa amb mongetes, cava i
postres, tot realitzat amb productes de la nostra vall.

XI Trobada de cotxes i motos antics
El passat dia 15 de juliol 2018, va tenir lloc al camp del
Toro la XI Trobada de cotxes i motos antics- II Memorial
Jordi Llongarriu, impulsor de la trobada.

Des de bon matí la comissió organitzadora amb l�ajut
de un bon nombre de voluntaris 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 190 esmorzars, i la participació va
ser de 87 cotxes i 35 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 i col�labora activament en la trobada.

Després de uns parlament de benvinguda i agraïment,
els participants es varen dirigir cap a la plaça de
l�ajuntament per fer la benedicció del vehicles on se�ls hi
va fer entrega d�un clauer recordatori, 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 la Cabanya de Setcases amb
l�assistència de uns 88 comensals.

Fira de les Bruixes 2017
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�La nostra filosofia és mantenir el Ball del Roser de
Llanars i  les danses tradicionals catalanes�
El grup dels Dansaires de l�Om es va crear l�any 1997, de
manera que l�any passat van celebrar el seu 20è aniversari.
Per la festa major, van celebrar l�efemèride amb la tradicional
ballada de festa major, i una exposició amb un recull de
records d�aquestes 2 dècades�.

Abans de res, enhorabona pels 20 anys dels Dansaires
de l�Om. Com va sorgir la idea de recuperar el grup?
A principi de l�any 1997, la Sra Carme Muñoz, que formava
part de l�Obra del Ballet Popular de la Generalitat de
Catalunya, i que estiuejava al nostre poble, ens va proposar
la idea de recuperar el Ball del Roser. Ella disposava d�alguns
documents d�arxiu, amb informació de la dansa, que dècades
enrere, els nostres avis havien ballat a Llanars. Però aquesta
informació, no era suficient per poder recuperar el ball. Ens
va caldre, reunir-nos amb els pocs avis que quedaven en
aquell moment. En especial, la Sisqueta de la Illa, ella va ser
una de les persones que més ens va poder ajudar, ja que
recordava molts detalls del Ball del Roser que ella havia
ballat de jove. A partir d�aquí, vam posar fil a l�agulla, i en
pocs mesos, vam formar el grup, i vam començar a assajar
el Ball del Roser, junt amb altres danses tradicionals catalanes.
Aquest any serà la 22a ballada per la festa major.

Qui forma part de l�esbart?
Actualment, som una trentena de dansaires, entre el grup
dels més petits, i els més grans. Al llarg de tots aquests anys,
han passat molts dansaires pel grup, i molts monitors que
des d�aquí volem agrair la seva dedicació. Han passat 20
anys, cosa que ha fet que la situació de molts de nosaltres
hagi anat canviant, i que estiguem vivint en diferents punts
del territori català. Això fa que no ens sigui fàcil de trobar
estones que coincidim tots per poder assajar. Tot i així, any
rere any, hem aconseguit poder sortir a la plaça a ballar.

A partir de quina edat se�n pot formar part?
El més important és tenir ganes de participar! Tenim mainada
que ha començat a partir de P3. I el que ens fa molta il·lusió
és que puja un 2a generació.....vull dir que ara tenim dansaires
que són fills de dansaires que van començar fa 20 anys.

Quin tipus de danses balleu?
La filosofia principal dels Dansaires de l�Om és mantenir la
recuperació del Ball de Roser de Llanars, i també de les
danses tradicionals catalanes que sovint incorporem al
nostre repertori. En algunes ocasions, hem sortit a ballar en
altres llocs, en alguns dels quals hem pogut participar de
diferents tallers de dansa, aprenent danses d�altres
comarques. En alguna ocasió, també hem fet algun intercanvi
amb un altre esbart dansaire.

Sou un grup actiu, que a part d�organitzar la ballada
anual per la festa major, també organitzeu altres
activitats al poble...
Exacte. Som un grup que ens agrada organitzar de tant en
tant, activitats i per poder fer diners per finançar les despeses
de l�esbart (principalment pel vestuari) tot i que hem de
donar les gràcies també a l�Ajuntament de Llanars, que
durant tots aquests anys ens ha ajudat molt. De les activitats
que podríem destacar serien les quines per Nadal, o Bojos
pel ball que vam organitzar fa uns 17 anys,  i que l�any passat
van repetir (juntament amb Oncolliga de Llanars). Aquest
estiu, també hem organitzat una caminada nocturna amb
el grup d�Oncolliga del poble.

El grup compta també amb un grup infantil
Efectivament. De fet ells són el planter, per poder mantenir
continuïtat als Dansaires. Intentem fer pinya. Per nosaltres,
és molt important que els nens vinguin de gust i no ho
vegin com una obligació. De fet, sort en tenim de les famílies
i dels monitors.

Com esteu celebrant la distinció dels Llanarencs de l�any
2017?
Estem preparant amb molta il·lusió el pregó de festa major,
i preparant i assajant les danses d�enguany.

Defineix amb una paraula l'esbart
Amb una sola? N�hi ha moltes!! Tradició, grup, amistat,
complicitat,...

Quins altres moments especials destacaríeu de la vostra
trajectòria?
Destacaríem les ballades que hem fet als nostres casaments,
que per sorprendre als nuvis, hem traslladat el vestuari
necessari per ballar al so de diferents danses.

I per acabar, si algú s�anima a apuntar-se a l�Esbart
Dansaire, on us pot trobar?
Doncs es pot dirigir a qualsevol membre dels Dansaires o
a l�Ajuntament, i serà molt benvingut. Cada vegada que
comença algú per nosaltres és una satisfacció poder
augmentar el grup, i així assegurar el futur de l�esbart.
Per finalitzar, volem agrair una vegada més, a totes les
senyores cosidores del poble (i veïnes de la Vall) que any
rere any ens han donat un gran ajuda amb la confecció del
vestuari, complements,.... gràcies a elles, quan sortim a la
plaça a ballar, no ens falta cap detall.
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