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EDITORIAL

d

Aquests dies, la política i el país està remogut, amb declaracions que trenquen amb força, reflexions de tota
mena i opinions de tots colors.
Tot això no ens pot fer oblidar les fortes tempestes que hem passat, ni la feina feta fins ara.
N'estic segur, que com la natura, tot tornarà a la normalitat.
Una normalitat que permetrà a les petites administracions com l'ajuntament de Sant Martí de Llémena, puguin tancar temes pendents i assegurar un futur millor per a tothom.
Sense deixar de treballar per la República, no podem oblidar la nostra raó de ser. L'ajuntament ha de treballar per millorar la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats, una feina que fins fa poc temps fèiem
agafats de la mà de la Generalitat.
Tenim molt clar el gran esforç i la dedicació que ha de tenir la construcció de la República, però, qui ens
respon quan demanem l'ampliació de l'Escola Agustí Gifre de Sant Gregori? Qui ens escolta quan reclamem
la millora de la GI-531? On és l'ACA per parlar de l'ampliació de la depuradora de Llorà?
I, així, podríem fer una gran llista de necessitats bàsiques que necessiten resposta i no en troben.
Ens convé una administració eficient i eficaç que permeti desencallar tots els temes pendents amb diferents
administracions. La resposta que s'està treballant per la República o tot és culpa dels efectes del 155, no
poden perdurar.
Tant de bo, la realitat de la República sigui aviat, aportant bones notícies i obrint un nou període d'estabilitat
econòmica i política tant necessri pels nostres pobles
Jaume Busquets i Arnau
Alcalde de Sant Martí de Llémena

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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ACTES DELS PLENS
I JUNTES DE GOVERN

JUNTES DE GOVERN
Resum de les actes de la Junta de Govern Local aprovades,
celebrades durant el primer semestre de 2018, 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:
> Des de XALOC ens informen que Caixabank deixarà de
prestar el servei de cobrament per finestreta dels tributs locals.
> 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.
· La Direcció General d'Administració Local ens comunica
l'acord definitiu de concessió de subvenció per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
· El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC)
ens informa respecte el nou servei d'intercanvi de registres
amb administracions públiques no catalanes.
· L'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona
ens informa de la posada en funcionament del Servei
d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals.
· L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès
ens trasllada el resum del servei de recollida de residus
municipals, resum de la recollida de gats i gossos i balanç
econòmic del servei de recollida selectiva, tot de l'exercici
2017.
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· El Consell Comarcal del Gironès ens tramet
memòria sobre la diagnosi de la situació
arxivística de l'Ajuntament.
· El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
(AOC), ens informa de la posada en servei del
sobre digital en processos de contractació.
· L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Gironès ens informa de la finalització de la compra
centralitzada del subministrament elèctric amb
AURA ENERGIA i l'adhesió a la compra centralitzada de l'ACM.
A l'apartat 'Factures i pagaments' s'ha donat
compte de totes les factures presentades al
Registre comptable de factures.
Llicències d'obres:
- 32/2016 construcció habitatge unifamiliar aïllat
a la parcel·la 8 del V. de Boratuna de Llorà.
- 33/2017 reforma estructural de la coberta de
Can Solà al Pla de Sant Joan.
- 37/2017 reconstrucció de Vallfogona de Les
Serres.
- 01/2018 construcció d'una piscina a la Casavella de Granollers de Rocacorba.
- 02/2018 construcció habitatge unifamiliar aïllat
a la parcel·la 59 del V. de Boratuna de Llorà.
- 03/2018 Instal·lació escomesa elèctrica a la
parcel·la 112 del V. de La Canova de Llorà.
- 04/2018 Instal·lació caseta de fusta de 4 m2 per
a ús agrícola a la parcel·la 346 del polígon 4.
- 05/2018 reforma de porxo i pèrgola a Cal Ganso
Nou de Llorà.
- 07/2018 construcció d'una piscina a la parcel·la
13 del V. de Velers de Llorà.
- 08/2018 reforma i ampliació de La Ginestera de
Granollers de Rocacorba.

BANYADeBOC
- 09/2018 reforma bany i cuina i instal·lació de plaques
solars a la parcel·la 36 del V. de l'Esglé-sia de Llorà.
- 10/2018 rehabilitació coberta zona menjador a la
parcel·la 18 del V. de l'Església de Llorà.
- 11/2018 canvi de rampa per esgraons a l'accés a Can
Bosc Vell de Granollers de Rocacorba.
- 12/2018 mur de pedra, paviment de formigó per contenció de terres a la parcel·la 2 del V. El Company de
Granollers de Rocacorba.
- 13/2018 ampliació de piscina existent a la parcel·la 79
del V. de Velers de Llorà.
- 14/2018 instal·lació provisional d'hivernacle i galliner al
sector de la Roureda de Llorà.
- 15/2018 construcció bany a Can Sorna de Sant Martí de
Llémena.
- 16/2018 pintar la façana a Can Jeca de Llorà.
- 17/2018 construcció de terrassa a la parcel·la 5 del V. del
Molí de Llorà.

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

15 i 20/02/
2018

Pavelló de Llorà

Jornades formació
Can Font

11/03/2018

Pavelló de Llorà

Trobada alumnes 4rt
CEIP Agustí Gifre

17/03/2018

Local Social
'Els Estudis'

Celebració familiar

14/04/2018

Local Social
'Els Estudis'

Celebració familiar

03/06/2018

Local Social
'Els Estudis'

Celebració familiar

09/06/2018

Pavelló de Llorà

Celebració familiar

10/06/2018

Local Social
'Els Estudis'

Trobada Gent de
Les Serres

30/06/2018

Pavelló de Llorà

Celebració familiar

07/07/2018

Pavelló de Llorà

Celebració familiar
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DATA

CURSA

18/02/2108

Girona MTB Challenge

25/02/2018

31ª Marxa Popular Anar-hi Anant i 7ª Maratrail

03/03/2108

II edició Rally Catalunya Històric

18/03/2018

6ª Marxa BTT l'Esperxada

29 i 30/04 i
01/05/2108

Girona MTB Challenge

19/05/2018

XIV Clàssic dels Volcans

09/06/2108

Scott Marathon BTT

10/06/2018

2a Marxa Gerunda Road

Altres acords
Pel que fa a acords concrets presos, podem destacar els
següents:
- S'acorda encarregar als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Gironès les memòries valorades sobre:
Millora de la vialitat del nucli de Llorà, Millora dels
accessos al casc antic de Llorà, Millora del camí de Les
Feixes a Granollers de Rocacorba i la 3a fase de la rehabilitació de l'ermita de Sant Julià.
- Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament, per a l'organització del projecte de foment de la lectura 'Al Gironès llegim !'.
- Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament en matèria
de promoció turística 2018-2019.
- Assabentats comunicació prèvia ambiental de l'activitat d'obrador de formatges i altres derivats làctics a
Vilotxa de Granollers de Rocacorba.
- Autorització per a la instal·lació d'un Food-Truck a la finca privada de Can Sidera de Les Serres.
- Autorització instal·lació de taules i cadires del restaurant Can Reixach, a la plaça.
- Aprovació de l'adhesió al Servei d'Assistència en
l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la
Diputació de Girona.
- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Gironès i l'Ajuntament en matèria
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d'assessorament per a adequar-nos a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
- Adhesió a la compra centralitzada de serveis
de telecomunicacions de Localret 2018-2020.
- Aprovació de l'expedient de contractació per
procediment obert simplificat i abreujat del
projecte d'obres d'arranjament de camins
públics locals del municipi (camí ral i camí de
Sant Grau).
- Aprovació de l'expedient de contractació
d'obres mitjançant contracte menor del projecte de millora de la senyalització viària.
- Aprovació de l'Acta de cessió de vials, escales, zona d'equipaments i espai lliure públic
per part del Bisbat de Girona.

PLENS
Els darrers Plens celebrats tenien les següents ordres del dia:
Ple ordinari de 27/04/2018
- 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 4T 2017 i 1T 2018.
- Donar compte de l'informe de seguiment del
Pla d'ajust 4T 2017 i 1T 2018.
- Donar compte del període mig de pagament
4T 2017 i 1T 2018.
- Donar compte del Marc Pressupostari 20192021.
- Donar compte del Decret de Liquidació de
l'exercici 2017.
- Donar compte de la sol·licitud de subvenció
de sous de càrrecs electes 2018.
- Festes Locals 2019.
- Aprovació inicial de l'Inventari de Camins Municipals.
- Aprovació inicial de la Memòria valorada de la
Millora de la Senyalització viària del municipi.
- Aprovació inicial de la Memòria valorada de la
Millora de la mobilitat al nucli de Llorà.
- Aprovació inicial de la Memòria valorada de

BANYADeBOC
l'Arranjament d'un tram de la xarxa d'abastament d'aigua del Veïnat de Velers.
- Verificació del Text Refós del Pla Especial Mas Peracaula.
- Aprovació de la Constitució de l'Agrupació de Secretaries.
- Acord de trasllat de les queixes veïnals de la problemàtica d'inseguretat a Llorà.
- Moció en defensa de l'Escola Catalana.
- Moció en defensa de les Institucions Catalanes.
- Precs i preguntes.

Ple ordinari de 23/07/2018
- 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 2T
2018.
- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla
d'ajust 2T 2018.
- Donar compte del període mig de pagament 2T 2018.
- Donar compte de l'Acta de cessió de terrenys signada
amb el Bisbat de Girona.
- Donar compte de l'adhesió al Servei d'Assistència de
l'exercici del Control Intern de la Diputació de Girona.
- Donar compte de l'aprovació del projecte de millora de
camins municipals i l'expedient de licitació.
- Aprovació definitiva del Nomenclàtor Municipal.
- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de Policia i Bon Govern.
- Aprovació inicial de l'expedient en modificació de crèdits MC-2/2018.
- Aprovació de delegació de competències en matèria
de contractació a la Junta de Govern Local.
- Precs i preguntes.
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PARC INFANTIL DE VELERS
Aquesta passada primavera la brigada municipal ha efectuat
l'adequació de l'espai del Parc de Velers de Llorà, col·locanthi terres de cautxú i retirant elements fora de normativa.

OBRES I
MILLORES
1

>> foto 1

2

MANTENIMENT DE CAMINS
Durant aquest passat trimestre s'ha seguit fent el manteniment de camins municipals asfaltant un tram malmès del
camí d'accés al Pla de Sant Joan i millorant el ferm de la pista
forestal que porta al Collet de Bastarra.
>> fotos 2 i 3

3

FRANJA CONTRA INCENDIS
Seguint executant el manteniment de la franja de prevenció
contra incendis hem procedit a netejar i obrir un tram de sobre el veïnat de Velers.
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AMICS DE
SANTA CECÍLIA
DE LES SERRES

Aquest juny passat s'ha pogut celebrar la vintena trobada de
la Gent de Les Serres. Pel fet d'arribar a celebrar una data
rodona vàrem voler que tingués un caràcter una mica diferent
a les anteriors. Per assolir aquest objectiu, el dinar de germanor ofert als assistents es preparà des de l'associació de
forma que la gent es trobés la taula parada amb el servei
preparat i adobat amb uns entrants de cortesia.
El dinar en sí, va consistir en la tradicional arrossada, carn a la
brasa i postres. Per brindar es disposà de cava etiquetat per
l'ocasió. L'etiqueta de l'ampolla feia referència a l’esdeveniment i duia una foto de l'església de Santa Cecília.
Com a record de la diada es lliurà als assistents un imant de
nevera on apareixia la data de la festa i una foto del lloc de Les
Serres i també s'entregà unes petites estovalles il·lustrades
amb referències del municipi de Sant Martí.
Per assolir aqueta fita, es gaudí del patrocini de la família
Batlle que en anteriors celebracions es feien càrrec dels obsequis que s'entregaven a les persones més grans originàries
del lloc. Hores d'ara i per llei de vida, ens han anat deixant i els
que seguim actius no som mereixedors d'aquest reconeixement.
A la trobada ens vàrem aplegar un centenar llarg de persones,
que com ja s'ha dit abans gaudirem de l'àpat i de la posterior
festa amenitzada amb música de ball, concursos i rifes. Tot
dintre de la tradició habitual. En resum, es va poder passar un
dia agradable que facilità el contacte entre la gent que si no és
en trobades de aquest caire, és difícil d’assolir ja que a l’actualitat hi ha una dispersió gran del personal per diferents municipis de la província.
L’aspiració de la nostra Associació és que per properes edicions de la trobada puguem augmentar i si més no mantenir el
nombre de persones que ens apleguem. Caldria una injecció
de joventut, doncs tots anem posant anys i la renovació com
tot a la vida és necessària. Qui s'anima?
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MANCOMUNITAT
VALL DE LLÉMENA
LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA CELEBRA LA 9a FESTA REMENÇA DE LA
VALL DE LLÉMENA A SANT ESTEVE DE LLÉMENA
El passat cap de setmana del 19 i 20 de maig el municipi de
Sant Aniol de Finestres va acollir la 9a edició de la Festa
Remença, iniciant-se així un tercer cicle de quatre anys que
farà itinerar la festa remença pels quatre municipis de la vall.
La programació es va iniciar el dissabte dia 19 de maig, amb la
conferència “Els Molins tradicionals”, organitzada per l'Ateneu
de la Vall de Llémena a la casa de turisme rural Mas El Molí de
Sant Esteve. Ja a la tarda-vespre la festa va comptar amb una
de les grans novetats d'aquesta edició, emmarcada dins de la
caminada nocturna “Nit de Remences”. A partir de les 21.30,
després d'una botifarrada popular, es va iniciar el recorregut
nocturn pel poble de Sant Esteve i l'entorn de la riera de
Llémena. Al llarg del camí el públic va ser sorprès pels remences de la vall, que a través de diverses micro-escenes teatrals
van saber traslladar al públic al passat i explicar com vivien els
remences a l'edat mitjana. Les escenes teatrals del recorregut
van donar pas a una colpidora performance que es va
escenificar durant el camí de tornada, a la zona de l'església
de Sant Esteve de Llémena. Actors i actrius de la vall, juntament amb el Club de Gimnàstica de Sant Gregori, la Coral de
Sant Gregori i el grup de percussió PercuArt, van captar l'atenció del públic amb un espectacle que representà la revolta
remença i la mort de Pere Joan Sala.
Amb aquesta animació nocturna es va donar per inaugurada
la festa remença, que va continuar el diumenge següent dia 20
de maig a l'espai La Planta de Sant Esteve de Llémena. Un
gran espai verd on es va instal·lar el mercat d'artesans, l'espai
infantil “Escola de remences”, la granja de la vall, les passejades amb poni i carro, i els tastets gastronòmics, els quals es
van servir a partir del migdia amb una gran afluència de públic.
Des de la Planta s'iniciava el recorregut fins a la casa de
turisme rural Mas El Molí, on va tenir lloc la representació
teatral “L'Herència” a càrrec dels actors i actrius de la Vall de
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Llémena i dirigida per Marta Parramón. Entre el dissabte i el
diumenge es van programar quatre representacions, que van
acollir prop de 500 espectadors. Una de les novetats teatrals
d'enguany, va ser la incorporació de micro-escenes teatrals
dins del mateix espai de celebració de la festa i obert a
tothom. D'aquesta manera al llarg de tot el dia diversos actors
remences van actuar enmig del públic amb les escenes de
venda d'esclaus i de mercat.
La festa també va comptar amb la trobada de Sant Antoni,
organitzada pels centres eqüestres de la Vall de Llémena, música popular a càrrec de Festinamus, contes medievals i les
tradicionals danses a càrrec dels nens i nenes de l'escola
Agustí Gifre i dirigides per Maria Teresa Micaló. Com ja va
essent tradició, la Festa Remença va finalitzar amb la celebració dels grans jocs rurals de la Vall de Llémena, enguany
organitzats pel Paleotraining de Sant Gregori.
Des de la Mancomunitat es vol agrair la participació de totes
les entitats de la Vall de Llémena i de les persones que
voluntàriament van col·laborar en la seva organització, sense
la seva implicació la festa no hauria estat possible.
El 2019 us esperem a Canet d'Adri!
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
ELS BOSCOS DE LA VALL DE LLÉMENA ES QUEDEN SENSE BOIX
“Buxus sempervirens” de la família de les buxàcies, conegut
vulgarment amb el nom de boix, és un arbust silvestre molt
present en els boscos de la Vall de Llémena. No obstant això, la
seva existència queda seriosament amenaçada per la ràpida
proliferació d'una eruga asiàtica, la “cydalima perspectalis” o
eruga del boix. Va ser detectada per primera vegada el 2007 a
Alemanya, probablement a través de la importació des d'Àsia
de plantes ornamentals i s'ha estès ràpidament per gran part
d'Europa. El primer cas a Catalunya va ser detectat el 2014 a
Besalú i en els anys posteriors ha arrasat gran part del boix
silvestre, no només a Vall de Llémena sinó a tota la Garrotxa i
Gironès, estenent-se ràpidament a altres comarques com
Ripollès, la Selva i Osona.
La “cydalima perspectalis”, en la seva fase d'eruga, s'alimenta
de les fulles de boix i la seva gran capacitat de reproducció fa
que, en pocs dies, 1 boix pugui quedar completament destruït.
Els mesos de major activitat van de març a octubre i provoquen
la defoliació completa dels arbustos en poc temps. Aquest
insecte produeix dues generacions per any. Les larves hivernen
durant el fred i a la primavera reprenen l'activitat. D'aquestes
larves en surten les papallones i, després, una nova tanda de
larves i erugues. En alguns casos les erugues han arribat a
menjar part de l'escorça en les branques més fines, a més de
les fulles, i existeixen seriosos dubtes que la majoria dels boixos
afectats puguin rebrotar. Les papallones són de vida nocturna i
es poden veure en grans quantitats prop de focus de llum.

Quan han acabat de alimentar-se, les erugues es despengen dels
boixos mitjançant un fil de seda molt enganxós i creen una espècie
de teranyines.
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Les erugues de “cydalima perspectalis” tenen
un tamany d'aproximadament 4 cm i són blanques amb una vora marró a les ales. Viuen al
voltant de 8 dies i posen els seus ous en petits
grups a la part inferior de la fulla de boix.
Les joves erugues són de color groc pàl·lid,
amb ratlles longitudinals marrons després
d'uns dies. Tenen una mida d'aproximadament 5 mm . Les erugues adultes són de color
verd brillant amb una cap negra i d'aproximadament 4 cm de llarg. Tenen punts negres i
ratlles longitudinals clares i negres. A una temperatura mitjana de 20°C, el desenvolupament d'un ou a una crisàlide és al voltant de 26
dies. Al principi la crisàlide és de color verd
brillant amb ratlles fosques i taques i mesura
aproximadament 1,7 cm de llarg. Es decolora
cap a color marró cremós a mida que es desenvolupa dins del capoll.

De moment no s'ha detectat cap depredador d'aquest
insecte i l'única manera de combatre aquesta espècie
és mitjançant insecticides específics, encara que també s'han provat trampes de feromones per atrapar els
mascles adults. No obstant això, l'ús de productes és
inviable en els boscos, on l'extensió de boix és massa
gran. Per tant, hem de fer-nos a la idea que els boscos
a la Vall de Llémena estan quedant-se sense boix.

Exemplar de l'arna de
“cydalima perspectalis”
amb les seves
característiques a les
blanques amb la vora
.marró

LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
NOVES INICIATIVES A LA LLÉMENA
Al mas can Reixach de Pagès s'hi ha instal·lat en Francesc Asperó, pagès especialitzat en agricultura ecològica. I ho ha fet
amb empenta i moltes iniciatives.
El diumenge 18 de febrer va
organitzar un taller gratuït per ensenyar-nos a cultivar gírgoles o
orellanes de pollancre a casa.
Va explicar les seves propietats i
usos culinaris, el tipus de tronc on
creixen les gírgoles, les condicions
òptimes que necessiten
(pleurotus ostreatus)
aquests bolets, com fer la inoculació dels seus micel·lis i les condicions necessàries per al seu
manteniment.

2. Inoculant els micel·lis de xíitake

En Francesc va regalar un tronc boleter a cadascun dels participants per poder preparar el seu propi “cultiu”.
El taller va ser un èxit rotund. Les places eren limitades i ben
aviat es van exhaurir .
Al cap d'unes setmanes, en Francesc va proposar un nou taller
seguint en la línia del cultiu de bolets de soca. Aquest cop, ens
va ensenyar el cultiu de xiitake (Lentinula edodes) en soca de
roure.

3. Segellant els troncs
amb cera ecològica
d'abella

Va revisar també les seves propietats, tant com a aliment com a
medicina (en tintura, per exemple).
Van ser molts els que van poder realitzar tot el procés per tractar
el tronc, fer-ne la inoculació, segellar-la amb cera d'abella ecològica i embolicar la soca per a mantenir-ne les condicions
adequades de llum, temperatura i grau d'humitat.

1. Preparant la inoculació

4. A punt per reposar!
I a esperar que creixin
els nostres propis bolets
de soca
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LA LLÉMENA
ESPAI NATURAL
EXCURSIONS MENSUALS
Com cada any la Llémena, Espai natural organitza una sèrie d'excursions mensuals des d'octubre fins a juliol. Aquestes
excursions les realitzem per tal de visitar i conèixer els entorns de la vall i de les comarques, per gaudir d'una caminada
compartida i naturalment per estar en contacte i conèixer noves persones, ja que les sortides són obertes per tothom. A la
taula es pot veure les sortides programades 2018 -2019.
Per a qualsevol consulta pots contactar-nos a través del correu electrònic: llemenaespainatural@gmail.com
o del telèfon 972 430 77.
DIA

EXCURSIÓ

DURADA

21 OCTUBRE

Gorgues de Les Planes d'Hostoles

Matí

18 NOVEMBRE

D 'Adri a Rocacorba

Matí

16 DESEMBRE

De la font de La Torre al volcà Puig d'Adri

Matí

20 GENER

Vall d'en Bas

Matí

17 FEBRER

Coves de S. Martí. Martí, Rocafresa Granollers

Matí

17 MARÇ

De St. Aniol a Les Planes

Matí

21 ABRIL

Cap de Creus

Tot el dia

19 MAIG

De Sadernes a Oix

Tot el dia

16 JUNY

Masanet de Cabrenys

Tot el dia

Per a les sortides en general ens trobem a les 10h a Sant Martí davant del bar de Can Reixac.
Si vols rebre notícies de Llemena Espai Natural amb informació actualitzada de les excursions, envia'ns un
correu electrònic.
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AJUTS
LEADER

FINS A UN 40% DE SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ O MILLORA D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Aquest 17 de setembre de 2018 s'ha publicat la convocatòria
d'ajuts Leader per a realitzar inversions per a la creació,
ampliació i/o millora de negocis. Hi ha una dotació prevista per
les empreses o persones emprenedores de l'àmbit territorial
d'ADRINOC de 668.642 € que fomentaran una inversió aproximada d'uns 2M d'euros en el territori. Les empreses que
desenvolupen la seva activitat a la Vall de Llémena, ja siguin
empreses creades com en procés de creació s'hi poden acollir
als ajuts Leader (s'exceptuen les empreses agrícoles i/o ramaderes).
S'hi poden presentar persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions
participades per ens públics en menys d'un 50%) que realitzin
inversions en:
> Empreses que transformin i/o comercialitzin productes
agroalimentaris.
> Qualsevol altre tipus d'empresa no agroalimentària.
Es tracta d'uns ajuts destinats a diversificar i promoure l'economia en zones rurals que permeten obtenir fins a un 40% de
subvenció (fins a un màxim de 100.000 €) a fons perdut per
millorar o crear activitats econòmiques en els municipis integrats a ADRINOC, entre ells la Vall de Llémena. Aquests ajuts
són convocats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb fons europeus FEADER, que es promouen i gestionen a través de Grups d'Acció Local, com és el cas de
l'Associació ADRINOC.
Els requisits principals que s'han de complir en el moment de
la sol·licitud són els següents:
> Que realitzin inversions elegibles en l'àmbit territorial
Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, pels
sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas
dels públics.

> Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.
> Que estiguin al corrent de les seves obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i amb la
Generalitat de Catalunya.
> Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres
o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres i que aquesta situació es mantingui
durant el període de compromís de manteniment
de l'activitat. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit
de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
ADRINOC, amb seu a Olot i Figueres, dona suport i
assessorament a totes aquelles empreses i persones
emprenedores que es vulguin acollir al programa
d'ajuts Leader per crear, millorar i/o ampliar els seus
negocis ubicats en qualsevol dels 75 municipis rurals
de les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany, la Selva i la Vall de Llémena. Així
mateix, des de la Mancomunitat de la Vall de Llémena
també s'ofereix recolzament i assessorament a les
empreses que s'hi vulguin presentar.
Les persones que s'hi vulguin acollir ho podran fer
fins l'17 d'octubre 2018 i podran contactar amb l'equip tècnic d'ADRINOC per a rebre assessorament
personalitzat i informació més detallada dels ajuts
Leader, a Olot (972271600), a Figueres (972503088) i
a través de info@adrinoc.cat.
Per a més informació www.adrinoc.cat
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PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Antoni Muñoz Martí

ALLÒ TAN IMPORTANT
“Aquí quan fa sol fa bo i quan plou fa bon temps” diu el
poeta. El poeta del bar.
Afortunat o afortunada qui de bon matí es deixa colpejar per
l'aire net i fresc que ningú ha respirat. I també quí mira la pell
dels cingles tibats com canvia de color, i quí escolta les tamborinades del picot que esgarrifen les pedres penjades al buit,
i també qui bada i riu i plora amb el moviment del bosc quan
mogut pel vent comença a dansar; ulines, roures, pins, castanyers, arboç, ginebrons i de tot, a milers, a milions, ballant
plegats, moguts pel mateix mestre, aferrats a la mateixa terra
amb les arrels entrellaçades i bebent la mateixa aigua. Benvinguts a la Vall.
Habitualment quan algú arriba aquí, de visita o passar uns
dies, es meravellen de la bona posició d'aquesta Vall que
baixa cap a marina, dels cingles que a banda i banda et donen
la plena benvinguda amb una mena de saviduria i salvatgisme,
de la pau de la broma que silencia les planes, de les obscures
fondalades, dels torrents quiets, dels boscos deixats, ferèstecs, calcàris i volcànics que destil·len mala llet pels curriols
pedregosos. I no tan meravellats, potser, de conduir per
aquesta carretera de dos-cents quaranta-vuit revolts que mareja, que conciencia, que estirpa i delimita lo urbà de lo lliure.
“I que macu i que bonic i que bé que viviu i quina enveja i quin
valor i quina paciència...” Ai, senyora... I quanta feina. Quanta
feina, sempre hi ha feina. Sempre hi ha alguna cosa a fer. Per
això, els que viuen de pagès mai estàn satisfets, perquè sempre tenen feina pendent i una mà per donar. I per això mai fa
bon temps, perquè mai n'hi ha prou.
Sense rumiar gaire podriem dir que a la Vall hi ha tres menes
d'habitants: els que viuen i treballen a la Vall, els que hi viuen
però treballen a fora, i els que hi viuen sense treballar, que no
se sap com s'ho foten. Tots tenen coses en comú -a part de
viure envoltats d'aglans, senglars i cabirols-, tots tenen clar
per on surt i es pon el Sol, saben que pujen de Girona i baixen
d'Olot, que viure a la Vall no és ser de la Vall, que una cosa és la
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pudor a merda i una altra l'olor a fems, que la millor
llenya és la d'ulina i que tard o d'hora s'ha de
desbrossar.
A tots els uneix la passió per aquestes terres a voltes
tràgiques però habitualment espectaculars. Tots els
tipus d'habitants estan adictes a la Vall i la viuen tan
plenament com poden. Però el mèrit és pels que hi
sobreviuen desprès d'haver-hi viscut les etapes més
enceses i fondes de la vida, aquells a qui el temps ja
no els empeny, aquells que d'un dia en fan un any.
Gent gran i grans persones que amb goig o sense
viuen equilibrant el que saben fer amb el que poden
fer. Que viuen sabent la veritat de que una cosa és el
que creiem, l'altra el que pensem, l'altra el que diem i
l'altra allò que fem, allò que marca, allò que es veu,
allò que es nota. Allò tan important.

P

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Joan Casadevall Puig

VIVÈNCIES
Entre els anys 45-50, una colla de nois treballàvem al bosc de
can Erós, a la muntanya nord de Sant Martí de Llémena, per
al propietari senyor Narcís Roca, secretari del poble. Era un
home bo i senzill, conegut com en Ciset de can Erós.
Doncs bé, un dia, mentre dinàvem al paratge de la font de
can Bordon, vam comentar: “Per aquí hi ha can Bordon, una
casa deshabitada ja fa molts anys. Podríem anar-la a veure!”
Dit i fet. En acabar de dinar, hi vam anar el meu germà i jo,
amb dos nois més. Vam passar per un corriol que podia
haver estat el camí de la font. No vam trigar gaire en trobar la
casa, molt deteriorada i amb la porta oberta i mig trencada.
Vam entrar a dins i no hi havia ningú, però... quina sorpresa!
En una taula hi havia un plat que feia de cendrer, amb un cigar
encara encès que estava fumejant! Allò ens va fer respecte.
- Que hi ha algú? vam cridar. I en no tenir resposta, vam sortir
cap a fora.
- Què fem? vam dir.
- Res, val més que marxem.
Mentre ens en anàvem d'allà, van sorgir alguns comentaris:
- No hi ha ningú, però un cigar encès no és pas casualitat...
- Allà a dins deu haver-hi algú que no vol ser descobert!
- Hem fet bé de marxar, vam dir. Una persona amagada pot
ser perillosa.
- Hem de tenir en compte que hi ha molts maquis i podria
passar qualsevol cosa, menys res de bo...
Nosaltres vam tornar a la feina, que era la nostra obligació.
I d'aquell fet no en vam saber mai més res.
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Ingredients (per a 7-8 persones):
700 grams d'arròs arbori
50 grams de ceps deshidratats
1 gra d'all
2 cebes tendres
80 grams de mantega
100 grams de parmesà ratllat
Una copa de vi blanc (uns 200 ml)
2 litres de brou de pollastre suau (o vegetal)
Sal i pebre
Preparació:
1. Mitja hora abans de l'elaboració del risotto (com a
mínim), posem a hidratar els ceps amb llet que els
cobreixin.
2. En una cassola posem 40 grams de mantega a foc mitjà
i un rajolí d'oli que ens ajudarà a que no es cremi la
mantega. Hi afegim les cebes tendres tallades a dauets i
el gra d'all trinxat i ho deixem enrossir.
3. Paral·lelament posem una olla al foc on escalfarem el
brou. No cal que arribi a bullir però sí que l'hem de tenir
ben calent.
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LA RECEPTA
Risotto amb ceps
4. Un cop tenim la ceba enrossida hi tirem l'arròs i
remenem durant un minutet per tal de que
s'amalgami dels sabors.
5. Tirem a l'arròs un cullerot de brou de pollastre i
remenem fins que l'hagi absorbit.
6. Repetirem el procés afegint cullerot a cullerot i
remenant tota l'estona fins que s'hagi begut el
brou i l'arròs vagi quedant lligat gràcies a
l'efecte del midó que va alliberant al remenarlo. El procés pot tardar uns 20 minuts.
7. Passats 15 minuts de cocció afegirem la copa
de vi blanc i a continuació els ceps (ja colats) a
la cassola.
8. Els últims 5 minuts remenarem amb compte de
no trencar els ceps. Afegirem sal, pebre,
parmesà i els 40 grams de mantega restant.
Amalgamem bé i ja ho podrem servir!
Bon profit!
Nota: El risotto autèntic no porta crema de llet. Per aconseguir
que ens quedi ben lligat és molt important no deixar de
remenar durant l'elaboració d'aquest

NOTA INFORMATIVA
GESTIÓ DELS CEMENTIRIS DE LLORÀ, SANT MARTÍ,
GRANOLLERS DE ROCACORBA I LES SERRES
L'Ajuntament de Sant Martí de Llémena està treballant juntament
amb el Bisbat de Girona per tal d'assumir, a partir de 1 de gener de
2019, com a servei municipal, la gestió dels cementiris de Llorà,
Sant Martí, Granollers de Rocacorba i el de les Serres.
En cas que vostè tingui un o més d'un nínxol a un dels cementiris
esmentats preguem doncs, a fi i efecte de poder disposar de totes
les dades necessàries per fer traspàs de la gestió a mans de
l'Ajuntament, es posi en contacte amb nosaltres per tal de confirmar
i actualitzar les dades al respecte.
Poden contactar amb nosaltres mitjançant:
Telèfon: 972 443 034 ( de 12:00h a 14:30h de dilluns a divendres)
Mail: ajuntament@smartillemena.cat
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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.

