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GRANOLLERS: 5è diumenge de mes a les 10:00h
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EDITORIAL

d
Nous propòsits per al 2018
Som a les portes del temps de Nadal, de Cap d'Any i de Reis, és a dir, d'un llarg
període de vacances i d'activitat.

El primer que vull és desitjar-vos que passeu aquests dies en companyia de la
família i dels amics, de tots aquells que estimeu.
En segon lloc, vull agrair a totes les entitats del municipi que s'esforcen, any rere any, perquè
aquest esperit de Nadal, aquest esperit de festa arribi al conjunt del municipi, no només amb els
llums sinó amb activitats.
Pel que fa al nostre poble, us vull dir, i penso que puc fer-ho en nom de tots els regidors del
consistori, que encarem aquest nou any amb il·lusió i ganes de treballar per Sant Martí de Llémena i
els seus veïns i veïnes.
Amb ganes de fer les coses millor, amb l'esperança d'estar encertats en les decisions que
prenguem i amb voluntat d'escoltar tots aquells suggeriments que ens vulgueu fer, volem assolir la
meta final d'anar millorant la qualitat de vida dels habitants de Sant Martí de Llémena.
Espero que gaudiu i aprofiteu aquestes dies de festa, que ho feu en companyia sobretot dels més
menuts, que per ells són dies d'una especial il·lusió.
Que tingueu unes bones festes!
Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

Si vols participar a Banya de Boc ens pots fer arribar els teus escrits i/o fotos a: banyadeboc@gmail.com

VOLS ESTAR INFORMAT SOBRE L'AJUNTAMENT?
A la pàgina web trobaràs penjades les actes de les Juntes de Govern Local i dels Plens.
També trobaràs penjades les revistes que s'han anat publicant, així com altres informacions d'interès.

www.smartillemena.cat

NORMES DE PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES
Banya de Boc agraeix les cartes i articles dels seus lectors. Aquests hauran d'anar signats amb nom i
cognoms, encara que si es desitja, es publicaran amb pseudònim. L'únic responsable del seu contingut és
l'autor. Queda prohibida la reproducció total i parcial de la revista sense l'autorització de l'Ajuntament de
Sant Martí de Llémena o dels autors.
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A

ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el tercer trimestre de 2017, que podeu
consultar íntegrament en el web municipal.
A l'apartat de "Despatx oficial" s'ha donat compte de tots els
escrits entrats al Registre General d'Entrades durant aquests
mesos. Hi podem destacar els següents:
Recaptació:
· S'han registrat les notificacions de XALOC (organisme
autònom de la Diputació de Girona) de les resolucions
d'aprovació de liquidacions, baixes, exempcions i prescripcions de rebuts, així com resolucions de recursos de
reposició presentats pels contribuents.
· S'han registrat sol·licituds de bonificacions i de domiciliacions de deutes tributaris, i s'han presentat escriptures
per a la liquidació de plusvàlues i actualització cadastral.
Generalitat de Catalunya:
· L'Agència Catalana de l'Aigua comunica:
> Diverses ordres de subvenció per protecció enfront
avingudes en zona urbana i per sistemes públics de
sanejament en baixa.
> Informe sobre afectació d'aqüífers per obertura de
rasa per nou centre de transformació al nucli de
Llorà.
> Pel nostre coneixement, requeriment de descontaminació de les aigües subterrànies del subsòl de
Ginpig Service, s.l.
> Sol·licita informe sobre aprofitament d'aigües subterrànies a Vallfogona.
> Jornada afectacions del reglament de domini públic
hidràulic en matèria d'urbanisme en zones inundables.
· El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació comunica:
> Resolució de rompuda de terrenys forestals a La
Cigala.
> Tramet matrícules de els àrees privades de caça per
al càlcul de l'impost de despeses sumptuàries.
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> Informació sobre inspecció equips
fitosanitaris.
> Sol·licitud d'inscripció d'una explotació
apícola a Cal Sastrès.
· El Departament de Territori i Sostenibilitat comunica:
> Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme sobre el Pla Especial del Mas Peracaula.
· El Servei Territorial de Carreteres comunica:
> Resolució sobre instal·lació de mirall a la
cruïlla de Peracaula.
> Resolució d'autorització per a l'execució
de l'obra de Millora de la passera peatonal
de Cal Ganso de Llorà.
· El Consell Comarcal del Gironès comunica:
> Tramet memòria valorada d'arranjament
de camins públics locals, camí ral i camí
de Sant Grau, encarregat pel Consistori.
> Notifiquen la possibilitat de compareixença davant del TSJC en el recurs interposat
pel Consorci Forestal de Catalunya.
> Sobre l'ampliació de l'atenció de l'oficina
comarcal d'habitatge, amb la posada en
funcionament del Servei d'Intermediació
en l'àmbit de l'habitatge.
> El Consorci de Benestar Social GironèsSalt tramet proposta de conveni de col·laboració per tal de millorar el projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.
· La Diputació de Girona comunica:
> Ampliació del Pla de Serveis per al foment
de l'eficiència, l'estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal i altres energies renovables a les comarques gironines.
> Aprovació del Pla de Serveis d'assistència
en gestió expropiatòria.

BANYADeBOC
> Aprovació del Pla de Serveis de supervisió de
projectes.
> Autorització per a la instal·lació d'un portal d'accés
a l'Arbreda.
A l'apartat 'Factures i pagaments' s'ha donat compte de totes
les factures presentades al Registre comptable de factures.
Llicències d'obres:
- 20/2017 per a la instal·lació d'una tanca ramadera en una
finca de Les Serres.
- 21/2017 per a la instal·lació de pèrgola metàl·lica, al
Veïnat de Boratuna, 146.
- 22/2017 per a la connexió a la xarxa d'aigua potable de
Can Nerós.
- 24/2017 per paviment de formigó a l'entrada al Veïnat de
La Canova, 101.
- 26/2017 per a la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat a la P. 56 del Veïnat de Boratuna.
- 28/2017 per reparació de filtracions a la terrassa del
Veïnat de l'Església, 16.
- 29/2017 per la construcció de tanca de paret i filat al
Veïnat de Velers, 23.
- 30/2017 per la legalització de la construcció d'un
magatzem per a maquinària forestal a Can Caselles.
Locals municipals
S'ha autoritzat l'ús de locals i/o material municipals en les
següents dates i per les següents activitats:
DATA

LOCAL

ACTIVITAT

06/09/2017

Cau de la Vall

Xerrada

15-17/09/2017

Pavelló de Llorà

Festa Major de Llorà

07-08/10/2017

Pavelló de Llorà

Botifarra Golfa

08/10/2017

Cau de la Vall

Assemblea veïns

Autoritzacions de pas de curses
S'ha autoritzat el pas pel municipi a les següents curses:
DATA

CURSA

02/09/2017

3r Rally Carrilets

10/09/2017

LXIII Cursa Festes del Tura

16/09/2017

24è Rally Girona

08/10/2017

Marxa cicloturista Gerunda Road

15/10/2017

XIX edició de la TRAMUN

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els següents:
- Aprovació de l'acta de replanteig per a l'inici de
l'execució de l'obra de Millora de la passera
peatonal de Cal Ganso de Llorà.
- S'ha donat suport i recolzament al projecte
“Pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament
econòmic, local i d'ocupació del Gironès fins el
2021.
- Assabentats de l'activitat d'obrador artesanal
de melmelades al veïnat del Pla de Sant Joan,
10 – Can Casic.
- Aprovació de la liquidació de la taxa per
comunicació prèvia d'activitat apícola a Cal
Sastrès.
- Adhesió al nou conveni de col·laboració per
desenvolupar el projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica 20182019.

PLENS
Els darrers Plens celebrats tenien les següents ordres del dia:
Ple ordinari de 06/10/2017
- Aprovació de les actes anteriors.
- Donar compte dels Decrets dictats des de la
darrera sessió ordinària.
- Donar compte de l'estat d'execució del
Pressupost 2-T-2017.
- Donar compte de l'informe de seguiment del
Pla d'Ajust 2-T-2017.
- Donar compte del període mig de pagament 2T-2017.
- Donar compte de les línies fonamentals del
Pressupost 2018.
- Aprovació del Compte General 2016.
- Ratificació de l'acord d'adhesió al Consorci
Alba Ter.
- Precs i preguntes.
Ple extraordinari de 23/10/2017
- Aprovació de la moció demanant la llibertat
dels Jordis.
- Aprovació de la moció per aturar la suspensió
de l'autonomia de Catalunya.
Ple extraordinari de 06/11/2017
- Aprovació inicial de la modificació de les
Ordenances per a l'exercici 2018.
- Aprovació definitiva de l'expedient d'Alteració
del terme municipal.
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MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ
Continuant amb el pla de la millora de la senyalització de
rutes, s'ha portat a terme la senyalització de la zona de les
Serres i St. Roc.

OBRES I
MILLORES
1

>> foto 1

PONT DE CAL GANSO
Aquest passat mes d'octubre es van finalitzar les obres de
reconstrucció del Pont de Cal Ganso. El pont de fusta installat l'any 2002 ha estat restituït per un pont metàl·lic de les
mateixes dimensions. El cost de l'obra ha estat de 49.600 € i
construït per Tallers Girona. L'obra ha estat finançada per la
Diputació de Girona.

2

>> foto 2

ZONA D'ESBARJO

3

Aquest mes d'octubre la brigada municipal ha instal·lat la
barana de protecció a la zona d'esbarjo del Barri de l'Església de Llorà.
>> foto 3

MILLORA DE LA XARXA DE CAMINS MUNICIPALS
Continuant amb la millora de la xarxa de camins municipals, s'ha invertit amb el Camí de Can Plana al Collet
de Bastarra de Granollers de Rocacorba i amb el Camí
de les Serres a Constantins passant per Can Lladó.
>> foto 4
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O
PLA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS
Conjuntament amb l'ADF Muntanyes del Llémena i l'Ajuntament s'han realitzat les obres de millora del ferm i desbrossat
al camí de St. Grau a les Serres i el manteniment de la franja
contra incendis de Granollers de Rocacorba. Unes actuacions necessàries per complir amb el Pla de Protecció d'incendis municipal i de la qual ens ha finançat la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona.

OBRES I
MILLORES
6

>> foto 6 i 7

7

ERMITA DE SANT JULIÀ

8

La Diputació de Girona ens ha adjudicat la subvenció corresponent a la segona fase de les obres de restauració de l’Ermita de St. Julià de Granollers de Rocacorba. L’import és de
15.400 € i les obres estaran finalitzades a final d’any.
>> foto 8
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PESCA CIENTÍFICA A LA RIERA DE LA LLÉMENA
El passat dissabte dia 18 de novembre el Consorci Alba Ter i
Dipsalut varen organitzar l'activitat de pesca científica a la
riera de la Llémena.
24 persones varen participar en l'activitat, la majoria d'elles
famílies amb mainada.
La pesca científica consisteix en posar-se al riu amb botes
d'aigua i pescar amb salabret les espècies que existeixen a la
riera per després fer-ne una explicació científica.
Es varen pescar únicament dos exemplars de bagra (Squalius laietanus) ara també es va aprofitar per parlar d'altres
espècies com els crancs autòctons, les nàiades etc.
Van sortir altres aspectes com el companyarisme i les ajudes
d'uns als altres atès que era una activitat en la qual calia la
col·laboració de tothom per poder-se portar a terme exitosament.
En conclusió una activitat i jornada molt agradable.
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CONSORCI
DEL TER

A

ACTIVITATS I
FESTES

FESTA MAJOR DE LLORÀ 2017
Enguany, a part dels actes habituals, hi ha hagut novetats !
Vam començar la festa amb una caminada nocturna a la qual hi van participar una trentena de persones que a la
tornada van agafar forces amb una botifarrada. La pluja de la tarda va fer una mica la guitza tant pel camí com per
espantar algun caminant.
El diumenge una altra novetat, el 1r Motorfest de Llorà en que hi va haver uns dos-cents inscrits, omplint els carrers de
Vall de Llémena de cotxes i motos ben diversos.
Moltes gràcies a tothom per participar, d'alguna manera o altra, a la Festa!
Esperem retrobar-nos en la propera, al setembre del 2018.
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ACTIVITATS I
FESTES

FIRA DE SANT MARTÍ
El primer cap de setmana d’octubre any rere any celebrem la Fira a St. Martí de Llémena, enguany coincidint amb el
referèndum d’autodeterminació els actes van quedar suspesos amb excepció de la concentració d'autocaravanes,
que van passar tot el cap de setmana a St. Martí de Llémena i gaudint d’una caminada fins a l’Ermita de St. Nazari.
L'altre acte que es va mantenir va ser la 36a exposició de flors realitzada gràcies a les diverses aportacions florals dels
veïns de la Vall.
Enguany va estar dedicada als 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona.
També hi havia un racó amb manualitats i un altre amb els diversos reconeixements aconseguits per l´Ajuntament,
destacant la Creu de Sant Jordi concedida aquest any als Amics de la Cultura, per fomentar la cohesió social de la Vall
amb les activitats que porta a terme al municipi.
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

De nou hem arribat a la tardor i al cor de la mateixa, tenim la
festivitat de Santa Cecília què és la patrona del lloc de Les
Serres.
Per celebrar i honorar el dia del patrocini hem seguit el tradicional costum de fer l'Aplec. Aquest any amb la novetat de
que tots el actes s'han fet dalt del turó on està bastida la
capella, això vol dir que, abaix a la plaça on sempre s'havien
fet les sardanes i s'instal·laven les paradetes no hi hagut activitat. Pot ésser que us pregunteu el per què d'aquest canvi,
doncs fàcil us ho explico. Tots anem posant anys i darrerament era carregós el pujar i baixar el material per muntar la part
lúdica de la festa a la plaça. Altre motiu és que s'ha pogut
disposar d'aparcament al camp que volta l'església, cosa que
ha facili-tat que es pogués arribar a dalt en cotxe, i com deia
abans tots ens anem fent grans i aquestes comoditats les
agraïm.
Per la gent de Les Serres, l'Aplec començà el divendres anterior al diumenge de la festa. Aquell dia ens aplegarem disset
voluntaris/ries, els homes férem les tasques de neteja de l'entorn de la capella, caçar esparregueres i adobar el terreny que
els senglars havien malmés. Les dones, la neteja interior del
temple, els guarniments florals de la portalada d'entrada i
també interiors, etc. arrodonint la feina amb un dinar sota la
figuera on es va compartir el que cadascú duia.
El diumenge dinou, dia que celebraven la festa, la meteorologia i la Santa ens obsequiaren amb un dia esplèndid de sol i
temperatura molt agradable que contribuí al lluïment de tot
plegat. La cerimònia religiosa com sempre a l'exterior del temple perquè tothom ho pogués seguir. La novetat de les sardanes ballades a l'ombra del campanar, també diràs que va
agradar. El pica-pica vermut i les tradicionals rifes, com
sempre.
La segona part de la festa, pels que varen voler seguir, va continuar amb l'arrossada popular que va fer-se al pavelló municipal de Llorà (cedit per l'ocasió per l'Ajuntament de St. Martí) i
la posterior tarda d'esbarjo amb músiques i balls. Amb l'arribada de la fosca a darrera hora de la tarda, comencen els
comiats, endreçament de mobiliari, neteges, retirar brossa i la
confiança de que l'any proper tornarem a fer aquesta festa.
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CINGLES DE
LA LLÉMENA

CINGLES DE LA LLÉMENA, 10 ANYS!!!
10 anys de Cingles de la Llémena, una dècada...
Vàrem començar amb moltes expectatives, perquè teníem clar que si muntàvem una activitat com aquesta era per
arribar a un mínim de participants. El repte era exigent, però mica en mica vam assolir unes xifres i unes crítiques que
per nosaltres eren impensables.
Al principi, vam organitzar una marxa btt, però conforme anava passant el temps i sobretot conforme anàvem unint
esforços, il·lusions i voluntaris, varen començar a sorgir idees, la més brillant el nom; perquè la nostra cursa es dóna lloc
als cingles d'aquesta vall; el logo, que tan orgullosament portem a les nostres samarretes, a les pancartes... i que fins i
tot tenim dibuixat a les escoles de Sant Martí.
Tot això sempre és possible gràcies a tants participants que arriben de diferents llocs de Girona i de Catalunya, però
sobretot, gràcies als més de 80 voluntaris que venen des de Sant Aniol fins a Sant Gregori, que amb el seu treball
concentrat a Sant Martí i juntament amb voluntaris d'altres llocs que no són de la Vall hem arribat a crear any rere any un
cercle d'amics.
Fins l'any que ve!!!!!
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CAMPIONAT
DE CATALUNYA
DE RALLIES

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PROMOCIÓ
–JUNIOR DE RALLIES 2017

CAMPIONS!!!!
Els joves germans Roger (pilot) i Ferran (copilot) Aymerich
Coma van assolir aquest passat 18 de novembre el Campionat de Catalunya Promoció junior 2017 de rallis.
De ben petits ja anaven a veure rallis afició que el seu pare,
Gerard, els hi va transmetre (ell de jove també havia corregut
rallis de velocitat i actualment de regularitat).
Però va arribar l´hora de ser ells qui estiguessin al volant!
Van començar en aquest món fa dues temporades amb un
Ford Focus fent dos rallis.
L´any passat van participar al Campionat Focus Extrem en
que van quedar en setena posició de Catalunya i aquest any la
Federació Catalana ha organitzat un campionat per a Joves
Promeses en el món dels rallis , anomenat CAMPIONAT DE
PROMOCIÓ – JUNIOR (fins a 23 anys) i l´han guanyat tot i
faltar un ralli de terra a Tàrrega.
El premi al campió és que la Federació Catalana subvenciona
amb un Peugeot 208 preparat per participar al VOLANT
RACC, la propera temporada.
MOLTA SORT PER LA TEMPORADA QUE VE!!!!
Amb la col.laboració de la família, els amics i en especial :
- Autoescola Apsa
- Auto Art
- Cal Ganso
Han fet possible el seu somni!!!!
FELICITATS CAMPIONS I GAAAASSSS!!!!!!
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L'entrevista
LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
LA LITA DE FONTSABEU
Tinc 86 anys. Vaig néixer l’any 1931 a l’Hostal de Fontsabeu
juntament amb la meva germana bessona que es diu Salut.
Nosaltres érem cinc germanes. Ara només som quatre. La gran
va morir de tifus quan tenia 14 anys.

per practicar l’anglès on hi va estar molt de temps fent
d’intèrpret i guia turística. Va ser molt decidida. Jo em
vaig quedar a casa. Vaig seguir la feina de la meva
mare.

En aquest veïnat de Sant Medir hi havia molta mainada. Només
en 3 de les cases ja en sumàvem 24. Anàvem a Can Jepic a
l’escola. Havíem arribat a ser fins a 80 alumnes i una sola
mestra. Diàriament resàvem el rosari. A aquesta escola
assistien els nens i nenes de LLorà i també venien de tots els
voltants, del pla de Sant Joan , Buscarons...

Abans, com que tothom anava a peu calia llocs on
descansar i reposar. Aquí mateix, al racó hi havia un
abeurador per al bestiar. S’anava a peu a mercat a
Girona, a Amer, a les festes majors, a visitar als parents, al metge...

Jo faltava molt a l’escola perquè tenia molts dolors reumàtics
que em van durar fins als 20 anys quan em van treure les
amígdales.
El meu pare era l’hereu de Can Toscà de Montcal però no era
molt fort i l’hereu va ser un altre germà. La seva família li va
trobar una xicota, la Marina i tots dos van buscar una manera
de guanyar-se la vida i van anar a parar a l’hostal. Aquest edifici
el van fer construir el amos de Ca l’Estarder. Ells van iniciar el
negoci però ho van deixar aviat i aleshores ho van agafar els
meus pares.
El meu pare va morir molt jove de tuberculosi. Tenia 36 anys.
La meva mare va quedar vídua amb només 28 anys i 5 nenes,
la més gran de 7 anys. Va ser molt valenta i ens va pujar i va
portar tot endavant ella sola. Era molt estimada i molt generosa.
Li deien la Padrina. Tenia molta intuïció per conèixer a les
persones i sabia fer-se respectar.
L’hostal sempre ha sigut estanc. Quan jo era petita teníem gallines, conills, ànecs i dues cabres que cuidàvem la meva
germana bessona i jo. Però després, uns tiets nostres d’Adri
que no tenien fills van adoptar la Salut. Allà va aprendre a fer de
modista. Després va voler tornar a casa i feia de modista aquí
mateix a l’hostal.
Quan ella vivia a Adri nosaltres hi anàvem el dia de la Festa
Major, sempre a peu, seguíem per la carretera fins a l’alçada de
Can Costa i per allà ens enfilàvem i fins arribar-hi.
Les altres germanes meves van estudiar. La gran va fer magisteri i la petita va fer comerç a Girona. Com que no hi havia
transport, hi anava en bicicleta. Després va marxar a Anglaterra
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Un parent nostre en una ocasió ens va portar a totes
les germanes a veure el mar. En tartana vam anar fins a
l’estació de Girona, allà la va deixar amb els animals i
vam agafar el tren fins a Sant Feliu de Guíxols. Vàrem
passar el dia i vam dinar en una fonda. Va ser una
jornada molt especial.
Cada diumenge anàvem a missa a l’església de Llorà.
També fèiem els primers divendres de mes. La meva
mare ens hi feia anar. Era i és una manera de participar
de la cerimònia i un moment de trobada dels veïns i
veïnes, també per fer una mica de descans de les
feines de casa, sobretot per les dones que no paraven
mai.
Celebràvem la festa del Roser, la Festa Major, St.
Sebastià i St. Pere. Aleshores feien sardanes.Quan va
començar a haver-hi la ràdio, jo encara era petita . Va
tardar a arribar a casa, ens agradava molt escoltar les
radionovel·les.
Als anys 60, hi havia clients que llogaven una tartana
des de Salt i veníem a fer un bon tiberi. A mesura que
la meva mare es va anar fent gran jo em vaig
encarregar de la cuina.
Als anys 70 i 80 teníem molta feina. Fèiem sessió continuada. Els dies de festa havíem arribat a fer fins a
cent dinars. Treballàvem sense parar: esmorzars, dinars i sopars. Em passava el dia sencer a la cuina. He
treballat molt. Recordo posar-me a fregar el terra amb
un fregall d’aquests d’espart ja de matinada. Teníem

llogades algunes noietes que ens ajudaven a la cuina i a servir.
El meu home atenia la barra de bar. No paràvem mai, no fèiem
cap dia de festa.

Tinc dues nétes i tres néts. Una d’elles està casada
amb un italià. Viu a Alemanya. També tinc quatre
besnéts.

Els plats que tenien més èxit eren calamars farcits, patates
fredes amb una salsa de vinagreta, pollastre amb pilotilles,
canelons, vedella amb bolets, ànec rostit, peus de porc,vedella
rostida, galtes de porc, fideuà... A l’hivern també feia cada
setmana botifarres de tota mena: vermella, negra, blanca i de
perol. Treballava uns 100 kg de carn.

Penso que ara es viu millor. M’agrada més com funciona tot, em sento molt apreciada per la gent del poble i
sento el caliu de la meva família. Ens reunim sovint.

Als 48 anys em vaig quedar vídua. Aleshores vaig haver d’ocupar-me també de tot. Sort que m’havia tret el carnet de conduir
quan tenia 36 o 37 anys.

Sempre dic que aquest és un poble que té mala
entrada i mala sortida...
Allò que més desitjo és que hi hagi pau perquè tal com
està la situació, fa por que es perdi tot el que hem
guanyat durant aquests anys.

He tingut 3 fills. La gran que es diu Marina es va instal·lar a
Girona per estudiar infermeria. En Pere i l'Eva van estudiar
Econòmiques a Barcelona. Quan va venir la petita, dotze anys
desprès d’en Pere, era quan teníem tanta feina i la va cuidar
molt la meva mare.
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L
PRESENTACIÓ DE LES GARROTXES A SANT
GREGORI
El número 20 de les Garrotxes ,dedicat a Sastres i Modistes,
es va presentar a la biblioteca de Sant Gregori amb una tertúlia presidida per en Jaume Busquets i l'Àngel Madrià com a
moderador- conductor .
Van sorgir un munt d'anècdotes i històries de modistes, de
sastres…
A les pàgines d´actualitat d´aquest número, hi ha unes notes
sobre l´Associació Amics de la Cultura, recollides a partir d´una
xerrada amb la Lourdes Arnau, la Berta Coma i la Lola Coma
com a membres del pessebre Vivent de Sant Martí i en motiu
de ser guardonats, els Amics de la Cultura de Sant Martí de
Llémena, enguany amb la Creu de Sant Jordi. A la presentació ens van fer cinc cèntims del procés per assolir la Creu i
també de com s´ho fan per aconseguir actors per les escenes.

LLEGIM A LA LLÉMENA, DESCOBREIX EL BOSC
DE LLIBRES
El Bosc de Llibres segueix creixent, ara al nucli de St. Martí de
Llémena, vora la riera, un lloc fantàstic per passar-hi una bona
estona gaudint de la natura amb un llibre a la ma. Caixeta
apadrinada per l’Institut Vall de Llémena i construïda per en
Manel Reina, veí de Llorà.
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LECTURA I
CULTURA

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

P

Joan Casadevall Puig

L'INFANT JESÚS
En el dia sant de Nadal
neix un infant en un portal.
És fill d'una verge, Maria,
i ha nascut en una establia.
En el primer dia del nou any
al temple l'han circumcidat,
i amb el nom de Jesús
han batejat aquest Infant.
Els tres reis han arribat
vinguts de terres llunyanes,
guiats per un lluminós estel,
fins al pessebre de Betlem.
Acompanyats dels camells han entrat,
i postrats de genolls a l'establia,
han adorat el Fill de la Verge Maria.
El rei Herodes s'ha indignat
contra aquest petit Infantó.
Tot seguit ha manat els seus homes
que el perseguissin a mort.
Josep i Maria amb l'Infant Jesús
van emprendre el camí cap a Egipte
per burlar els seus perseguidors
i allà van trobar un bon repòs.
Quan el rei Herodes va morir,
Josep i Maria amb el petit nadó
van retornar pel mateix indret
cap a la seva casa de Natzaret.
Ara començaran una vida familiar:
l'espòs Josep a la fusteria,
la mare Maria a la llar,
l'Infant Jesús aprenent a caminar.
BONES FESTES DE NADAL I ANY NOU!
PAU I FELICITAT PER A TOTHOM!

BDB|17

R

LA RECEPTA
Poma al forn

Aquestes postres, popularíssimes, són de bon consumir a casa nostra ja que en tenim de ben bona, ben a prop. Durant
molt de temps s’ha considerat unes postres d’hospital, però cada cop es poden trobar pomes al forn més delicioses i
variades, que ens donaran molta salut i plaer gustatiu, si les combinem bé. Triarem pomes Golden. Si podeu, que siguin
de cultiu ecològic i a més, que tinguin la pell ben estriada. Tot i ser lletjotes, seran les més dolces. Primer de tot posarem
el forn a escalfar a 180º, i mentrestant prepararem les pomes per enfornar-les.
Rentarem les pomes, els traurem el cor amb l’estri de cuina corresponent, i les anirem posant en una safata pel forn. Al
centre hi posarem una branca de canyella. Tot seguit les regarem amb suc de llimona i les empolsinarem amb farina
d’ametlla i panel·la. Quan les tinguem a punt i el forn estigui a la temperatura corresponent, les enfornarem, al voltant de
60 minuts, tot i que aquest temps dependrà de la mida de les peces, del forn... ja ho sabeu. Però vaja, que s’han d’anar
coent poc a poc, perquè la fruita quedi ben amarada dels diferents sabors i aromes que li haurem posat.
Un cop cuites, es poden servir més o menys calentes. En tot cas, les podem disposar en un plat rectangular, amb una
llengua de iogurt natural, i una mica de galeta esmicolada i xocolata negra ratllada per damunt del iogurt.
Bon profit!
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AGENDA D'ACTIVITATS
DIA 25 DE DESEMBRE A LES 11.30 h
a l'església de Granollers de Rocacorba:
Missa de Nadal
DIA 1 DE GENER DE 2018 A LES 18:30 h
a Sant Martí de Llémena:
Pessebre vivent
DIA 5 DE GENER DE 2018 A LES 19:00 h
a Llorà :
Cavalcada de Reis
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Des d'aquestes pàgines, tots els que
treballem perquè sigui possible cada tres mesos
tingueu a les vostres mans aquesta revista,
volem agraïr la bona acollida que li heu dispensat
i, molt especialment, les col·laboracions
que anem rebent.

