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PARAULES DE L’ALCALDE 
Benvolguts/des,

Quan el passat mes de gener del 2017 vàrem assolir l’alcaldia, ho fèiem conscients de l’exigència 
del moment i, alhora, convençuts de la necessitat d’un gir al capdavant del municipi que 
retornés a la vila el seu batec característic. 

Tanmateix, com alcalde, vull reconèixer la feina feta per l’anterior equip de govern i tot 
l’equip humà de l’Ajuntament. Actualment, s’estan portant a terme accions que es van ma-
terialitzant en tots els àmbits del municipi. Algunes d’aquestes accions son ja constatables 
mentre que, d’altres, segueixen un curs que, per la seva pròpia naturalesa, esdevindran 
ben visibles a mig termini.

Des del consistori municipal, hem tingut cura de les millores que exigien una intervenció 
immediata com, per exemple, l’accessibilitat i l’adequació d’equipaments públics, les mi-
llores al passeig marítim, o l’arranjament i l’asfaltatge de carrers malmesos. Altres projectes 
com la passera de vianants a la riera, o la nova biblioteca municipal, han experimentat un 
impuls decisiu i treballem perquè esdevinguin una realitat el més aviat possible. 

Aquestes necessàries intervencions, han de ser compatibles amb una mirada que vagi 
més enllà i que tingui cura de la riquesa que representa el nostre entorn natural, el nostre 
patrimoni. En aquest darrer sentit, hem reactivat la col·laboració entre administracions per 
afavorir accions que requereixen una intervenció conjunta. L’avaluació de l’estat del Camí 
de Ronda i les propostes de millora han estat una de les prioritats; per això, durant els pro-
pers mesos, completarem tot un seguit d’accions urbanístiques que van en aquest sentit.

Durant els darrers mesos, la vila de Llançà ha exhibit amb determinació la seva majoria 
d’edat: hem millorat i hem estrenat espais destinats a entitats i al públic en general, com 
l’skatepark, o els accessos a recintes esportius. D’altra banda, l’organització de fires i mer-
cats, conferències, activitats esportives i de lleure, així com la celebració de les festivitats 
locals, han posat de manifest el nostre caràcter divers i participatiu, omplint sales, places i 
carrers municipals.

Convé recordar en aquestes línies que, el passat mes d’agost del 2017, amb el municipi 
en plena efervescència, vàrem haver d’afrontar una de les pàgines més tristes de la història 
de Catalunya: els atemptats a Barcelona i Cambrils. El missatge que la ciutadania d’arreu 
del país va enviar al món amb la reacció a aquest macabre episodi, va estar a l’altura de 
les circumstàncies. Des de Llançà, les mostres d’afecte i el consens tant consistorial com 
dels veïns i veïnes per suspendre els actes de la Festa Major d’Estiu, son un exemple que 
hem de posar en valor i que haurem de preservar com a mostra de concòrdia i solidaritat.

Per acabar, voldria destacar un aspecte que trobo revelador. Moltes de les accions i 
activitats detallades en aquesta publicació despertaran en els lectors/es records, vivències 
i, de ben segur, un cert punt de pertinença. Aquests sentiments son fruit de la il·lusió i els 
esforços que tots i totes destinem a la comunitat. Una mostra veraç de que la implicació 
ciutadana és el verdader segell de Llançà.

Esperem que la tornada del butlletí municipal serveixi per veure, gradualment, la feina i 
la passió que tots posem per fer de Llançà una vila moderna i excel·lent.

Per molts anys!

Pere Vila i Fulcarà
Alcalde de Llançà
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CARTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC

MALES NOTÍCIES: QUÈ HEM GUANYAT EN UN ANY DES DEL CANVI DE 
GOVERN A LLANÇÀ? 

Abans que els pressupostos, la principal eina d’un govern municipal és el seu programa; 
el rumb que ens motiva a presentar-nos a unes eleccions i que ens compromet amb 
l’electorat. El programa ha de condicionar el pla d’accions d’una legislatura, perquè 

recull aspectes tan  essencials com les propostes d’inversió, planejament i model de gestió.

Assumint aquesta obvietat, males notícies. Ens topem amb la primera distorsió si ho 
apliquem a la realitat del nostre poble, on l’essència de l’actual acord de govern suposa 
que el PSC assimili el programa d’una Convergència a qui, com tothom recordarà, es va 
dedicar a criticar durant tota la campanya electoral fins a l’extenuació. Si hem d’escollir 
entre la ignorància o el cinisme, hem d’estar preocupats. 

I no es tracta només del pla de govern, sinó d’una estructura ineficient i que mostra do-
sis de descoordinació cada dia. Sense rumb i lluny d’una actitud proactiva, no ens agrada 
el que veiem.

Han transcorregut els mesos i, malgrat el temps pugui tenir propietats pal·liatives, cal 
no perdre el context de vista. Partim d’un complot motivat per enderrocar un alcalde i els 
membres d’un equip de govern, per la “tranquil·litat” i perquè Llançà recuperés una mal 
infundada normalitat. La insoportabilitat d’assumir una derrota va pesar més que la respon-
sabilitat d’assumir i afrontar l’autocrítica i un procés pedagògic de regeneració. L’escenari 
resultant ha estat el d’una legislatura amb dues alcaldies (a l’espera d’una tercera), la pèr-
dua d’un temps imprescindible per la urgència d’un projecte competent i transformador, la 
traïció a un 20% de l’electorat de Llançà i un incert horitzó. 

Són moltes les males notícies, però seguim i seguirem, perquè la voluntat d’ERC d’un 
“Llançà per fer” continua intacta i més viva que mai. Treballem i seguirem treballant crítica, 
activa i enèrgicament a l’ajuntament, assumint la responsabilitat de ser, ara, l’oposició  que 
sap actuar i que es mantindrà controlant i fiscalitzant un govern que el proper 2019 inten-
tarem recuperar amb la vostra confiança. 

Alçats i il·lusionats, malgrat calgui trencar la renovada opacitat de l’actual govern que, 
entre altres, ens dificulta la nostra tasca, seguirem defensant el vostre dret a la legítima re-
presentació, participació i a tenir un consistori competent que assumeixi l’immens repte de 
millorar i atendre Llançà a la perfecció.

Guillem Cusí Batlle
Portaveu del grup municipal d’ERC

CARTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP
Benvolguts conciutadans i amics,

Havent encetat l’últim tram de la legislatura, hem de valorar positivament el pacte de govern  
que ens ha permès anar posant al dia, diversos carrers, l’escola, la llar d’infants, el camp 
d’esports i el pavelló municipal. Hem endegat projectes imprescindibles per la recuperació del 

nostre patrimoni històric i cultural, com ara, la Torre de l’Abat, la Ràdio municipal i la nova Biblioteca 
Municipal.  

D’altra banda, hem apostat per la gent jove procurant satisfer les seves demandes, 
amb una nova pista d’Skate, i iniciatives com el recent festival de música alternativa. 

Amb molt d’orgull,  cal recordar que hem estat guardonats amb el distintiu Vila Florida 
2017, i que, a partir d’ara, lluirà amb el logotip de Catalunya Turisme, per la millor difusió del 
nostre poble i el seu entorn natural.

La instal·lació, en breu, d’una passera per a vianants evitarà qualsevol perill d’atrope-
llament a l’actual pont que condueix a l’estació de tren. Aquest projecte continua amb 
l’adequació de la vorera de l’avinguda Europa, i el traçat del camí alternatiu dels horts, tot 
vorejant la llera de la riera fins al Port de Llançà.  

Tots aquests projectes encaminats a donar a conèixer al visitant cada racó del nostre 
municipi, culmina amb l’exhibició d’una de les nostres grans joies, el nostre litoral, a través 
de la millora del camí de ronda, que ressegueix el Parc Natural de l’Albera i del Cap de 
Creus.

Enguany, l’equip de govern, hem decidit impulsar nous projectes com ara, l’estudi d’un 
espai d’oci allunyat de l’entorn residencial (carpes d’estiu),  la nova comissaria policia lo-
cal, amb la proposta d’instal·lació de càmeres de videovigilància i programes de seguretat 
ciutadana. Adequarem l’embarcador de Sant Carles com a piscina natural i el túnel antiaeri 
com a nous atractius turístics. I tot això, sense oblidar totes aquelles obres necessàries per 
seguir adequant diferents carrers, places, i serveis municipals (podreu consultar els Pres-
supostos 2018, a la web municipal, document “Pla d’Inversions i Finançament any 2018”).

Finalment, mereix un apartat separat, el nostre ferm compromís de construir una resi-
dència per a la gent gran. Ara mateix, conclosos els treballs previs d’avantprojecte i estudi 
de costos, procedim a la contractació del projecte bàsic i executiu. Seguim doncs, enda-
vant amb aquest projecte, tot i estar a l’espera, d’acord amb la resolució del Parlament de 
Catalunya núm. 737/XI, de data 5/07/2017, a iniciativa del  Grup Socialista, de rebre les 
subvencions de la Generalitat de Catalunya, que malauradament, però, l’actual situació 
d’inestabilitat política general del país ha fet impossible.

No pot haver cap dubte, que totes aquestes inversions, iniciatives  i accions de govern 
no podríem ser possibles ni ser exitoses,  sense el vostre suport,  complicitat i crítica que 
ens serveix de fonamental guia per anar corregint i millorant la nostra acció de govern, 
d’aquí el nostre més sincer agraïment i reconeixement públic a tot el poble de Llançà.

Rebeu una afectuosa salutació,

Francesc Guisset Lagresa
Portaveu PSC-CP Llançà
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l’armat per manca de recobriment, s’ha 
sanejat, protegit, i reconstruït el formigó.

ARRANJAMENT DE LES 
FUSTERIES DE LA PLANTA 
PRIMERA DE L’EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT

Substitució de les fusteries exteriors 
existents de fusta, situades a la plan-
ta primera de l’edifici de l’ajuntament, 

totes batents, sense juntes i amb vidres 
senzills de 4 mm de gruix, per unes fus-
teries més estanques, d’alumini amb rup-
tura de pont tèrmic, i amb vidres dobles, 
baixos emissius i amb càmera d’aire in-
termitja, que millorin l’eficiència energètica 
de l’edifici.

2. VIDA MUNICIPAL

2.1. Obres

ADEQUACIÓ A L’ACCESSIBILITAT 
DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 
I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
A L’ENTRADA PRINCIPAL

Les oficines municipals s’allotgen a 
l’antic edifici de les escoles munici-
pals projectat per l’arquitecte Ricard 

Giralt Casadesús l’any 1927. D’aspecte 
noucentísta, té vocació d’edificació aïlla-
da, amb una volumetria pròpia de l’època. 
S’ha reparat la coberta de teules en els 
seus punts de filtració substituint les peces 
malmeses i millorant les entregues amb els 
careners, canals i murs. Posteriorment s’ha 
procedit a la realització de la nova escala 
i acabats, així com a la instal·lació d’una 
caixa d’ascensor en l’actual caixa d’escala.

També s’ha millorat l’accessibilitat de la 
porta principal de l’edifici de l’Ajuntament, 
mitjançant la supressió de les barreres ar-
quitectòniques actuals, creant una rampa 
lateral i substitució de la porta per una 
nova porta d’accionament automàtic amb 
instal·lació de cortina d’aire.

  

CONDICIONAMENT DE LES 
MESURES DE SEGURETAT I 
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
DEL CAMÍ DE RONDA DE LA 
GOLA A LA FARELLA

S’han realitzat les obres necessàries 
per a la neteja, desbrossada, sen-
yalització, millora i restitució de les 

mesures de seguretat i accessibilitat del 
camí de ronda.

L’actuació comença a la platja de la 
Gola, i acaba entre la platja del Morer i 
la de la Farella. S’han realitzat obres de 
millora, d’estabilitat del ferm, proteccions 
i senyalització. Obra que complementa 
una fase previa, realitzada pel Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación i Medio 
Ambiente, d’acord amb el document de 
manteniment “Acondicionamiento del ca-
mino de Ronda de Llançà entre la farella i 
el puerto. (Girona)”. 

MILLORA DEL SOTERRANI I 
LA FAÇANA DE L’EDIFICI DE 
SERVEIS MUNICIPAL

S’han realitzat els arranjaments ne-
cessaris de les humitats de la planta 
soterrani i la reparació de façana de 

l’edifici de Serveis Municipals, situat al ca-
rrer la Selva número 17-19. 

En  e l  so te r ran i  s ’ha  rea l i t za t 
l’arranjament necessari per evitar les fil-
tracions d’aigua de pluja a l’edifici que pro-
venien dels murs i fonaments, del mateix.

La façana de l’edifici tenia desprendi-
ments de formigó deguts a l’oxidació de 

VIDA MUNICIPAL

1

Imatge de les millores que s’han produït al camí de ronda de la Gola 
a la Farella.

1-Instal·lació d’una caixa d’ascensor en l’actual caixa d’escala. 
2-Millora de l’accessibilitat de la porta principal de l’edifici de 
l’Ajuntament. 

2

Imatge de les millores de la façana de l’edifici de Serveis Municipals, 
situat al carrer la Selva número 17-19. 

Imatge de les millores de les fusteries de la planta primera de l’edifici 
de l’Ajuntament. 

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL

Millora de l’accés al cementiri 
municipal, situat a l’entrada del 
municipi, que surt de la carrete-

ra N-260 mitjançant un caminet de 4,5m 
d’amplada que acaba en una esplanada 
davant la porta d’accés al cementiri, rea-
litzant la millora del paviment asfàltic exis-
tent i l’aplicació d’una capa superficial de 
rodadura de 3 cm d’aglomerat asfàltic en 
calent.

Així mateix, s’està realitzant un pas 
peatonal des del carrer Comte Jofre amb 
ajardinament i s’està millorant el paviment 
fins arribar a la zona asfaltada.

MILLORA DE L’ACCÉS DEL 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

L’accés del camp de futbol municipal, 
situat al carrer Vuit de Març, s’ha 
millorat mitjançant la formació d’una 

porta de cinc metres d’ampla que perme-
trà l’accés de vehicles de manteniment i 
la pavimentació asfàltica de l’esplanada 
interior.

Imatge de la millora de l’accés al camp de futbol municipal.

Imatge de la millora de l’accés al cementiri municipal, situat a 
l’entrada del municipi.
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NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

En el marc de la construcció de la 
nova biblioteca de Llançà s’ha pro-
cedit a l’entrega del projecte bàsic 

de la mateixa i durant el mes de juliol de 
2018 s’entregarà el projecte executiu. La 
nova biblioteca s’ubicarà a les hortes situa-
des entre l’Avinguda Europa i el pàrquing 
situat a darrere del Rafel Estela, i comptarà 
aproximadament amb uns 1000 m2 i d’una 
zona ajardinada en el seu exterior.

NOVA PASSERA A LA RIERA

Des del departament d’urbanisme 
de l’Ajuntament de Llançà s’està 
treballant en la passera peatonal 

per travessar la carretera de Portbou en 
direcció a l’estació de trens, sense que 
això comporti un perill pels vianants. Es 
preveu que aquesta passera metàl·lica es-
tigui acabada durant l’estiu de 2018.

OCULTACIÓ DE BATERIES DE 
CONTENIDORS A L’AVINGUDA 
EUROPA I A GRIFEU

S’ha procedit a fe r una ocultació de 
les bateries de contenidors situades 
a l’Avinguda Europa i a Grifeu amb 

paraments de fusta tractada. Amb aquesta 
acció, a més de tenir concentrades les illes 
de contenidors, es millora l’impacte visual i 
s’integren millor en el paisatge  urbà.

2.2. Vida quotidiana

L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ I 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA 
Y EL MAR REVISEN L’ESTAT 
ACTUAL DEL CAMÍ DE RONDA

El  passat dimecres 7 de maig 
d’enguany, els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Llançà represen-

tats pel Regidor d’Obres i Serveis i In-
fraestructures, el Sr. Joan Carles Mora i, 
l’Aparellador Municipal, el Sr. Josep Ale-
grí es van reunir amb representants de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar, la qual depèn del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación, Pesca 
y Medio Ambiente; els senyors José Luis 
Tostado (Cap de Projectes i Obres), Jordi 
Garcia  (Cap de Domini Públic) i Jordi Pla-
nella (Director de Serveis de Costes).

La finalitat de la mateixa va ser revisar 
els trams del Camí de Ronda recentment 
executats entre les platges de La Gola i 
La Farella i tractar les properes actuacions 
que seran la millora de la connexió entre 
les platges de Les Tonyines i Cau del Llop.

MILLORA I ASFALTAT DE 
CARRERS 

S’ha realitzat la pavimentaciódel 
pàrquing del carrer Xiprer, conegut 
també com a parking del cementiri 

del Port, amb la col·locació d’imbornals 
a la part central del vial, per a la recolli-
da d’aigües pluvials i la continuació de 
l’enllumenat públic existent.

Per altra banda, s’ha arranjat parcial 
ment el ferm existent segons el seu estat 
de conservació dels següents carrers: ca-
rrer Guillem de Berguedà, Grifeu, Ripollès, 
Almogàvers, Penedès, Josep Maria de Se-
garra i Anselm Clavé.

Finalment, s’ha arranjat el ferm existent 
al tram baix del carrer Grifeu i substituint 
el clavagueram. També s’ha realitzat un 
reforç puntual longitudinal a tot el llarg de 
les dues rases d’instal·lacions obertes, mi-
tjançant la regularització de la base amb 
asfalt.

S’han pintat dues línies longitudinals, 
una per delimitar la franja d’aparcament  
de cotxes i l’altra per delimitar un pas pels 
vianants, amb una línia verda, dotada de 
captafars cada 2 m.

NOU PARTERRA A LA ZONA 
D’EQUIPAMENTS DE LES 
ESPLANES

S’ha creat un nou parterra a la zona 
d’equipaments de Les Esplanes, da-
vant de les escoles, amb una zona 

pavimentada de formigó, a tocar de l’àrea 
de jocs infantils i una línea de vegetació 
autòctona.

VIDA MUNICIPAL

Imatge del projecte de la nova biblioteca municipal de Llançà.

Imatge del projecte de la nova passera peatonal per travessar la ca-
rretera de Portbou en direcció a l’estació de trens.

Arranjament del ferm existent a l’àmbit del tram baix del carrer Grifeu 
i substitució del clavagueram, situat a l’urbanització del mateix nom.

Imatge de l’ocultació de bateries de contenidors a l’Avinguda Eu-
ropa.

LLANÇÀ ES MULLA PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Un any més Llançà es va mullar per 
l’esclerosi múltiple amb una gran 
festa amb múltiples activitats. 

El dissabte dia 8 de juliol  es va dur 
a terme la segona edició del Slidepark al 
Passeig Marítim de Llançà. Es tractava 
d’una activitat gratuïta per a gent de totes 
les edats i a partir de 3 anys on els partici-
pants podien mostrar les habilitats sobre 
una taula de skimboard.

El diumenge 9 de juliol es va realitzar la 
travessa Grifeu-Port de Llançà organitzada 
pel club llançanenc Tintoreres Swimming 
Club. 

Es va fer un simulacre de la Travessia 
Popular de la Verge del Carme i va haver 
servei de bus de la Platja del Port a Grifeu.

Per la seva banda, l’empresa Swimfas-
ter va fer una xerrada sobre consells bàsics 
per nedar en aigües obertes. I pos

teriorment, es va realitzar la remullada 
popular Mulla’t.

Durant tot el cap de setmana va haver 
una parada on es podien adquirir els pro-
ductes de marxandatge del Mulla’t 2017 
amb una guardiola solidària Mulla’t. 

Tots aquests actes van ser organit-
zats per la Fundació Esclerosi Múltiple i 
l’Ajuntament de Llançà.

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
AIGUA SOLIDÀRIA

El passat 2 de setembre de 2017 es 
va presentar a Llançà l’Associació 
Aigua Solidària, una entitat sense 

ànim de lucre que té com a missió finançar 
projectes per fer arribar l’aigua a les comu-
nitats més vulnerables de la India a través 
de la Fundació Vicente Ferrer.

Imatge de la parada on es podien adquirir els productes de marxan-
datge del Mulla’t 2017, situada a la Platja del Port de Llançà.
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FREDRIK STRAND 
SELECCIONAT PER PARTICIPAR 
AL PROGRAMA MUSICAL DE 
TELEVISIÓ LA VOZ 

Fredrik Strand canta des de molt petit 
i als 13 anys va començar a estudiar 
cant més seriosament. Es va pre-

sentar als càstings del programa musical 
de televisió La Voz, tot i que li coincidien 
els dies de càsting amb els exàmens de 
selectivitat. El llançanenc va ser escollit a 
les audicions a cegues per l’andalús Ma-
nuel Carrasco i ha aconseguit arribar fins 
a la fase de les gales en directe. També 
cal remarcar que serà un dels concursants 
escollits per gravar un single.

LAIA BAUS ES PROCLAMA 
CAMPIONA D’ESPANYA DE 
BÀSQUET AMB LA SELECCIÓ 
CATALANA MINI FEMENÍ

La jugadora de bàsquet llançanenca 
Laia Baus es va proclamar campi-
ona d’Espanya amb la selecció ca-

talana mini femení el passat 12 d’abril de 
2017 a Cadis. Aquest partit es va poder 
seguir en directe a través d’una pantalla 
gegant a la sala d’actes de la Casa de 
Cultura.

En data 17 de juny de 2017 se li va fer 
una recepció oficial al Museu de l’Aquarel-
la de Llançà com a reconeixement per la 
fita assolida. 

DISTINTIU DE LA BANDERA 
BLAVA PER LES PLATGES DEL 
PORT I GRIFEU

En representació de l’Ajuntament de 
Llançà, el regidor Francesc Guisset 
i Lagresa va recollir el passat mes 

de juny en un acte celebrat a Palamós i de 
mans del Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Sr. Josep Rull i Andreu, el distintiu 
de la Bandera Blava per les platges del 
Port i Grifeu.

EL PROPIETARI DE ZARA BECA 
AL LLANÇANENC XAVIER 
MACIAS

L’alumne de l’Institut de Llançà Xa-
vier Macias Barbosa va obtenir una 
de les beques del propietari de 

Zara, Amancio Ortega i actualment està 
cursant el primer de Batxillerat als Estats 
Units convivint amb una familia d’acollida. 
L’alumne premiat ha remarcat que “haver 
estat seleccionat ha estat, de moment, la 
notícia de la meva vida, una gran emoció i 
saber que hi haurà un abans i un després 
d’aquesta experiència”. Des del centre 
remarquen que l’experiència li permetrà 
aprofundir en l’aprenentatge de la llengua 
anglesa i fer una autèntica immersió en la 
cultura del país.

Aigua Solidària és una iniciativa impul-
sada per un grup de persones, tots neda-
dors d’aigües obertes i alguns vinculats al 
municipi de Llançà, que neix del compro-
mís social per ajudar les comunitats més 
vulnerables i que viuen en extrema pobresa 
a l’Índia. L’aigua és el nexe comú de tots 
els projectes i accions de l’Associació.

DONACIONS A L’ARXIU 
MUNICIPAL

L’any 2016, l’Arxiu Municipal de 
Llançà va rebre la donació  de la 
Susanna Pullina d’una còpia de par-

titura i particel·la de la sardana “Complici-
tat” creada expressament per a la Festa 
de la elecció de les Pubilles i Hereus de 
Llançà per Jaume Cristau i Brunet ; un car-
tell, un programa de mà i un repertori  del 
44è aplec de la Sardana de Llançà. De la 
Neus Antich, va rebre donació de la còpia 
de la partitura i particel·la de la sardana “El 
somni de Marina” de Jaume Cristau i Bru-
net ; i de l’Assumpció Ministral dinou diaris 
i revistes editats entre 1975 i 2004, amb 
capçaleres que recullen moments històrics 
rellevants d’aquest període, com van des 
de la mort del dictador Franco, l’arribada 
del President Terradelles, a l’inauguració 
dels jocs olímpics de Barcelona.

Aquest any 2017 , l’Arxiu Municipal de 
Llançà , ha rebut la donació de la Susanna 
Pullina d’un  cartell, un programa de mà i 
un repertori  del 45è aplec de la Sardana 
de Llançà. De l’ Anna Kartalski Estruch ha 
rebut  dos manuscrits,  integrats per “La 

comparsita” (tango) datada al camp de 
concentració de Miranda d’Ebro a l’any 
1942 i  “Nostalgia” (tango), sense data, 
però per tipologia la datem entre 1940-
1945. D’en Joan Maria Pau i Negre ha re-
but la donació  d’un cartell d’en Mario Ca-
bré torejant signat pel mateix Mario Cabré 
i dedicat a Agapito i Berna (propietaris de 
l’Hotel Berna) datat a l’any 1960 a Barce-
lona. De la Carme Margineda de Azcarraga 
ha rebut la donació de 2 recordatoris de la 
missa “In memoriam” pels morts de Llançà 
de l’època revolucionària prèvia a l’inici de 
la Guerra Civil, celebrada el 5 de juny de 
1939, a la parròquia de Sant Vicenç de 
Llançà.

L’arxiu Municipal es posa a disposició 
de tothom qui vulgui consultar els seus 
fons, a través del seu servei de consulta 
habitual de dimarts a divendres de 9 a 14h 
del matí, a l’Avinguda Europa. Així mateix, 
des de l’Arxiu Municipal, s’informa a totes 
aquells persones que guardin documenta-
ció històrica tant gràfica com textual que 
sigui d’interès per la història i la memòria 
del nostre poble, que en poder fer un di-
pòsit temporal o una donació a l’arxiu o 
simplement la poden deixar per fer-ne una 
digitalització i conservar ells els originals, 
que es posin en contacte amb l’Arxiu Mu-
nicipal de Llançà, trucant al telèfon 972 
380 245 o bé personalment en el nostre 
horari d’oficina.

Imatge de la presentació de l’Associació Aigua Solidària a l’Oficina 
de Turisme de la vila.

“Revers de “la Comparsita”1942, Miranda de Ebro”.

Entrega del distintiu de la bandera blava al Regidor d’Urbanisme, 
Sr. Francesc Guisset i Lagresa, de mans del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Josep Rull i Andreu.

1- Xavier Macias, alumne becat per l’empresari Amancio Ortega. 
2- Fredrik Strand, candidat seleccionat per participar a La Voz.

Laia Baus va rebre una placa commemorativa de mans de l’Alcalde, 
Sr. Pere Vila i Fulcarà, com a reconeixement per la fita assolida.   
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aquest any es va comptar amb la presencia 
de Protecció Civil i seguretat privada durant 
la rua de la nit.

El diumenge 26 de febrer va tenir lloc el 
tradicional esmorzar popular amb la Colla 
de Ranxo i al migdia es va realitzar el dinar 
popular. El dia va acabar amb música en viu 
a càrrec d’Àngel Puertas al gimnàs de l’INS.

FESTA DE BALLETA

El passat mes de setembre es va ce-
lebrar la Festa de Balleta amb les 
sardanes de la Cobla Vila de la Jon-

quera i amb ball amb els Joker’s i Cremat. 

FESTA DE LES LLANCES 2018

El diumenge 22 de gener, dia de St. 
Vicenç, a l’Envelat del Mercat es va 
dur a terme la Festa de Les Llances. 

Aquest any se li va atorgar la Llança de 
Coure a Laia Baus Revuelta per la seva tra-
jectòria esportiva rubricada amb la Medalla 
d’Or aconseguida amb l’Equip Mini Femení 
de la Selecció Catalana de Bàsquet, en els 
Campionats d’Espanya 2017, celebrats a 
Cadis.

La Llança de Plata se li va atorgar  a 
Xavier Macias Barbosa pel seu excel·lent 
currículum acadèmic, que l’ha fet merei-
xedor d’una beca “Amancio Ortega” per 
cursar estudis als Estats Units d’Amèrica 
i finalment, la Llançà d’Or se li va atorgar 
a Liliane Augé Fremy per la seva trajectò-
ria com a Directora de l’Escola de Dansa 
d’Art Coreogràfic durant 40 anys, per haver 
portat el nom de Llançà arreu de Catalunya 
i fora del nostre país, i per la seva col·la-
boració desinteressada en molts actes de 
caràcter benèfic.

FESTES DEL CARME DE LLANÇÀ 
DEL 14 AL 16 DE JULIOL

El passat cap de setmana del 14 al 16 
de Juliol va tenir lloc les tradicionals 
Festes del Carme del Port de Llançà. 

El tret de sortida va ser el divendres 
a la tarda amb els tradicionals jocs per la 
mainada a la Plaça Catalunya. També a la 
tarda, es va realitzar la III Travessia Popular 
de natació Verge del Carme a la Platja de 
Grifeu amb més de 250 participants.

A la nit, a l’aparcament del Port, La 
banda del Drac i el DJ Gres-K es van en-
carregar de posar el tancament musical a 
la primera nit de les festes del Carme.

L’endemà, dissabte 15 al migdia, al 
Club Nàutic de Llançà va arrencar amb la 
primera prova de regates del Memorial Jordi 
Canal de les classes Optimist i Open. Al 
vespre al Passeig Marítim, el mag llança-
nenc JMÀGIC oferí un espectacle de màgia 
gratuït per tothom i a la nit de nou a l’apar-
cament del port, l’Orquestra Maribel es va 
encarregar  de posar la nota musical a la 
nit de dissabte.

L’ALUMNA DE 2N DE 
BATXILLERAT YASSAMINE 
RESKAL REP LA BECA DE LA 
FUNDACIÓ SAULA-PALOMER

El passat 9 de setembre l’alumna Yas-
samine Reskal que va cursar 2n de 
Batxillerat durant el curs 2016-2017 

al institut de Llançà, va rebre la beca que 
atorga la Fundació Germanes Saula-Palo-
mer per cursar estudis universitaris. 

2.3. Festes

SANT JOAN A LLANÇÀ

El passat 23 de juny es va proposar 
una programació de revetlla de Sant 
Joan ben entretinguda.

A partir de les 21 h, la Unió Excursio-
nista Llançanenca va portar la Flama del 
Canigó des de la Plaça Major al Port de 
Llançà i a les 22 h es va fer l’encesa de la 
foguera de Sant Joan a la Platja del Port. 
Tot seguit, a partir de les 23.30 h van haver 
dues propostes de música i ball: el recone-
gut grup Bananna Beach al Passeig Marítim 
i el Gres- K DJ a la Plaça del Port. 

Tanmateix, a la nit va haver ball al gim-
nàs de l’INS, a càrrec del grup Xanadú i 
organitzat per l’Associació Ball-Llan.

Yassamine Reskal va rebre la beca que atorga la Fundació Germanes 
Saula - Palomer per cursar estudis universitaris.

Imatge de la foguera de Sant Joan a la Platja del Port de Llançà.

Els actes de diumenge es van inici-
ar amb la tradicional missa en honor a la 
Verge del Carme, amenitzada per la Coral 
Palandriu de Llançà, a la Pineda del Port. 
Seguidament, es va celebrar la segona 
prova de regates del Memorial Jordi Canal 
de les classes Optimist i Open al migdia i, 
a dos quarts d’una, es va fer la tradicional 
processó per mar de la Verge del Carme 
amb la xaranga DAMM-ER que, a les quatre 
de la tarda, també acompanyà la rua pel 
Passeig Marítim. 

I per acabar “La nit d’havaneres” de 
Nits de Taballera i Les Anxovetes a l’apar-
cament del port, acompanyada del cremat 
dels Amics del Cremat de Llançà. A la mitja 
part de les havaneres va tenir lloc el tradico-
nal castell de focs artificials de la Pirotècnia 
Estalella.

FESTA D’ESTIU SUSPESA AMB 
MOTIU DELS ATEMPTATS A 
BARCELONA I CAMBRILS

Amb motiu dels atemptats a Barcelo-
na i Cambrils el passat 17 d’agost, 
l’Ajuntament de Llançà, amb el 

consens de tots els grups polítics i totes 
les entitats locals que hi participaven, van 
decidir  suspendre tots els actes de la de 
la Festa Major d’Estiu.

MÉS D’UNA VINTENA DE 
CARROSSES PARTICIPEN AL 
CARNAVAL 2017

El cap de setmana, del divendres 24 
al diumenge 26 de febrer, Llançà va 
viure una nova edició del Carnaval. 

La festa va començar amb la concentració 
de la rua dels alumnes de la Llar d’Infants 
“El Patinet” i els alumnes del CEIP Pompeu 
Fabra al carrer 8 de març. El dissabte 25, a 
la tarda, va haver concentració de carros-
ses i comparses infantils amb la participació 
de la batucada Els Tambors del Cap de 
Creus a l’aparcament del Port per fer poste-
riorment la rua infantil. La rua va acabar 
amb música amb el grup d’animació infantil 
Orelles de Xocolata a l’Envelat del Mercat.

A la nit es va realitzar la sortida de la 
Rua Popular amb la participació de vint-
i-tres carrosses i de la batucada Tramun-
takada. La festa va finalitzar a l’Envelat del 
Mercat amb l’actuació de Tapeo Sound 
System i música amb DJ. Com a novetat, 

Imatge del tradicional castell de focs artificials de la Pirotècnia Es-
talella.

Imatge de la processó de la Verge del Carme al Port de Llançà.

Imatge de la rua popular del Carnaval de Llançà. 



el butlletíel butlletí 1514

VIDA MUNICIPALVIDA MUNICIPAL

plaça com a Sotsinspector del cos policial 
municipal. Simón ja va assumir la respon-
sabilitat de la policia fa 12 anys. Durant 
aquest període d’inactivitat policial, Simón, 
ha seguit de prop el tema de la seguretat 
ciutadana, ja que, fins a la seva reincorpo-
ració a la Policia, havia estat el Cap Local 
de Protecció Civil al municipi, tasca que 
compaginava amb la d’assessor cultural 
a la Casa de Cultura. D’aquesta manera, 
Simón enceta una nova etapa al Capda-
vant del Cos Municipal de Policia, que des 
de l’Ajuntament s’espera plena d’èxits i 
encerts. 

Així mateix, l’Ajuntament de Llançà, 
vol expressar el seu agraïment per la bona 
tasca realitzada fins ara per l’anterior Cap 
de Policia, Víctor Alcaraz.

CAVALCADA DE REIS 2018

El passat mes de gener, Ses Ma-
jestats els Reis Mags d’Orient van 
arribar des del llunyà Orient. Mel-

cior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts per 
la comitiva reial al Port de Llançà, on van 
atendre les primeres demandes dels infants 
llançanencs a la Pineda del Port. Des d’allà 
van continuar la rua en les seves noves 
carrosses reials fins la plaça Major de la 
Vila, on, a la Casa de Cultura, van atendre 
novament als nens i nenes.

de Protecció Civil de Figueres. Durant els 
parlaments de les autoritats assistents es 
va fer el lliurament de felicitacions públi-
ques individuals, col·lectives i també con-
decoracions a diferents agents que han 
destacat per algun mèrit especial durant 
aquest últim any dins d’aquest cos. La 
celebració va finalitzar amb l’actuació de 
l’il·lusionista Mag Fèlix, el qual va deixar 
a tots els assistents bocabadats amb el 
seu espectacle.

NOU SERVEI D’EMERGÈNCIES 
DE LA POLICIA LOCAL DE 
LLANÇÀ

La Policia Local de Llançà presenta 
un nou servei innovador i destinat a 
les empreses i comerços de la po-

blació amb local comercial, que entrarà en 
funcionament a partir del mes de febrer 
d’enguany.

Aquest servei oferirà un mitjà d’avis 
per emetre una alerta (sempre serà per 
atendre un avís d’un comerciant en el seu 
establiment, no a la via pública o altres 
locals que no siguin els especificats en el 
formulari d’alta del Servei) a la Policia Local 
de forma ràpida, simple i més eficaç, en 
cas de robatoris amb violència i intimida-
ció, amb força en les coses i situacions de 
greu alteració d’ordre públic o emergèn-
cia mèdica, a través d’una aplicació per a 
telèfons mòbils i activant simplement un 
botó vermell virtual que no requereix cap 
trucada telefònica.

S’atén igual que una trucada d’emer-
gència que pugui arribar a la central de la 
policia local per telèfon.

L’única diferència és que paral·lela-
ment a això, es prova de contactar tele-
fònicament amb el comerç per comprovar 
que l’avís és real i no una falsa alarma.

Si existeix disponibilitat s’envia direc-
tament una patrulla de la Policia Local, i 
segons escaigui, es comunica també a 
Mossos d’Esquadra. 

JAUME SIMÓN TORNA AL 
CAPDAVANT DE LA POLICIA 
LOCAL DE LLANÇÀ

El passat mes de juny es va produir 
un canvi en la direcció de la Policia 
Local de Llançà. Jaume Simón va 

demanar la seva reincorporació a la seva 

El diumenge 21 es va iniciar amb el 
matinal de tir al Camp de Tir “El Molí” i 
posteriorment es va realitzar la missa so-
lemne en honor del sant. Al migdia es va 
dur a terme el I Concurs de cuina i a la 
tarda es van presentar els equips del C.B. 
Grifeu. La jornada va finalitzar amb l’actu-
ació de l’Orquetra La Principal de la Bisbal 
a l’Envelat i amb ball de Festa Major.

El dia de Sant Vicenç es va iniciar amb 
la missa solemne a l’Església Parroquial 
de Sant Vicenç. Al migdia es van ballar 
sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. 
i a continuació es va celebrar la VIII Boti-
farrada Popular, a càrrec de la Colla del 
Ranxo. A les 18 h, a la sala d’actes de la 
Casa de Cultura es va dur a terme l’acte 
d’entrega de Les Llances 2018, en el qual 
es va guardonar a Laia Baus Revuelta amb 
la Llança de Coure, a Xavier Macias Barbo-
sa amb la Llança de Plata i a Liliane Augé 
Fremy amb la Llançà d’Or. La jornada va 
acabar amb concert-ball amb l’Orquestra 
Boogie - Woogie. Durant tot el dia, els més 
petits van poder gaudir d’inflables i jocs 
infantils al gimnàs de l’INS.

FELICITACIONS PÚBLIQUES I 
CONDECORACIONS PEL DIA 
DEL PATRÓ DE ST. MIQUEL DE 
LA POLICIA LOCAL DE LLANÇÀ

El passat 29 de setembre es va ce-
lebrar a la Casa de Cultura la fes-
ta patronal de la Policia Local, a la 

qual van assistir, a banda de les autoritats 
locals, membres dels diferents cossos de 
policia com els Mossos d’Esquadra i la 
Guardia Civil, així com membres del Servei 

L’acte va concloure amb la salutació 
de l’Alcalde i tot seguit, va tenir lloc el 
concert de Festa Major amb l’Orquestra 
Boogie - Woogie.

FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ 
2018

Els actes es van iniciar el divendres 19 
de gener amb la presentació i ben-
vinguda de les pubilles i hereus que 

ostentaven al títol llançanenc 2018 i amb 
la posterior inauguració de Ràdio Llançà. 
El pregó de Festa Major va ser a càrrec de 
l’artista i humorista Jordi LP a la Casa de 
Cultura. Al vespre es va poder gaudir de 
l’obra de teatre “No anem bé” a la Casa de 
Cultura i del festival de música alternativa, 
Ktatonic Fest, a l’Envelat.

El dissabte 20 es van iniciar els actes 
amb l’espectacle infantil “La vaca que can-
ta” a la Casa de Cultura. A la tarda es va 
realitzar la presentació i proclamació de la 
Pubilla i l’Hereu i de la Pubilleta i l’Hereuet 
2018 i comiat dels representants del 2017 
a la Casa de Cultura. Enguany, Maria Ca-
sas, representant de l’Associació de Pun-
taires, va assolir el títol de Pubilla de Llançà 
2018 i David Rodríguez, representant de 
l’Agrupació Sardanista, el d’Hereu de Llan-
çà 2018. Per la seva part, Alba Martínez, 
en representació de l’Agrupació Sarda-
nista, va assolir el títol va ser proclamada 
Pubilleta de Llançà 2018.

A la tarda es va inaugurar l’exposició 
“Land Art” de Carles Bros. Posteriorment 
els Diables de l’Onyar van realitzar un cor-
refoc al nucli antic de la vila. El dia va finalit-
zar amb l’actuació de Remember l’Original 
a l’Envelat.

Correfoc a càrrec dels Diables de l’Onyar al nucli antic de la vila.

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient amb les seves noves carroses.

Pere Vila va fer l’entrega de la corresponent Llança i diploma als ga-
lardonats. 1- Liliane Augé (Llançà d’Or). 2- Xavier Macias (Llança de 
Plata). En aquest cas, va recollir el galardó el seu germà Eric. 3- Laia 
Baus (Llançà de Coure). 
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3. CULTURA

3.1. Exposicions i 
presentacions 2017

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“VIURE PER PINTAR. J. 
MARTÍNEZ LOZANO (ESBÓS 
D’UN ARTISTA)”, LA BIOGRAFIA 
DE J. MARTÍNEZ LOZANO

El dissabte 18 de març, a la Casa de 
Cultura de Llançà, es va presentar 
el llibre “Viure per pintar. J. Martínez 

Lozano (esbós d’un artista)”.
A l’acte van intervenir el Sr. Pere Vila i 

Fulcarà,  Alcalde de Llançà i President de 
la Diputació de Girona, el Sr. Josep Andreu 
i Domingo, Alcalde de Montblanc i el Sr. 
Narcís Planas, President del Consell As-
sessor de Bonart.

També hi van ser presents l’autora del 
llibre, la Sra. Thais Gómez i el Co- Autor i a 
la seva vegada Coordinador del Museu de 
l’Aquarel·la, el Sr. Eduard Martinez. 

El llibre conté un total de 208 pàgines 
i s’ha una tirada de 700 exemplars. El ma-
teix  és un homenatge a l’artista, vist des 
de la vessant més personal. El canvi de la 
seva vida arrel de diferents esdeveniments 
i sobretot com evoluciona la seva pintura.

PRESENTACIÓ LLIBRE “JOAN 
SUBIAS GALTER”

El 16 de juny es va presentar el lli-
bre “Joan Subias Galter (1897-
1984): dues vides i una guerra” de 

l’escriptor i catedràtic d’història contem-
porània de la Universitat de Girona Joaquim 
Nadal i Farreras.

L’acte, presentat pel mateix autor, va 
despertar l’interès d’un nombrós públic 
que va omplir la Sala de Conferències 
per seguir la presentació de la biografia 
de Joan Subies, acadèmic d’art medie-
val amb arrels profundes i afectives amb 
Llançà que va ser guardonat amb la Llançà 
d’or l’any 1963.

FIRES, MERCATS, EXPOSICIONS, 
PRESENTACIONS I 
CONFERÈNCIES 2017

Abril
• Exposició de pintura “Regala’t Art” 

d’Elena Surribas i Toni Ribell a la Sala d’Ex-
posicions de la Casa de Cultura.

• Presentació del llibre “Don Quijote 
a Barcelona” de Joan Manel Soldevilla i 
Albertí, professor, escriptor i especialista en 
publicacions de còmics i literatura popular.

Maig
• Conferència “Abans i després del 

cinema”. Complicitats entre les cultures au-
diovisuals dels segles XIX i XXI. A càrrec de 
Jordi Pons, Director del Museu del Cinema 
de Girona, a la Sala de Conferències de la 
Casa de Cultura.

Agost
• XIXª Fira del dibuix i la pintura al 

Passeig Marítim del Port.
• Fira mercat de brocanters i col-

leccionisme, a càrrec d’Esdeveniments 
D.F., a la Pineda del Port.

Setembre
• Conferència a càrrec de l’Asso-

ciació DMD, associació del dret a morir 
dignament. Ponents: Cristina Vallès i Elvira 
Pujol, voluntàries. A la Sala de Conferènci-
es de la Casa de Cultura.

• Mercat Artesanal del Pagès a la 
Plaça Major i entorns.

• Exposició “Entre mar y montaña” 
d’Ana María Páramo Peña, a la Sala d’Ex-
posicions de la Casa de Cultura.

Octubre
• Exposició “Fotoperiodisme a la 

rereguarda” a la Sala d’Exposicions de la 
Casa de Cultura.

• Xerrada sobre remeis cassolans  a 
càrrec de les àvies remeieres a la sala de 
conferències de la Casa de Cultura.

Novembre
• Conferència “Homes i dones en 

el sexe, iguals o diferents?”, a càrrec de 
la psicòloga i terapeuta Marina Castro, 

a la Sala de Conferències de la Casa de 
Cultura.

• Exposició “Fotoperiodisme a la 
rereguarda” a la Sala d’Exposicions de la 
Casa de Cultura.

DALÍ BREAKING NEWS

L’exposició es va inaugurar el 29 
d’abril i es va poder visitar fins el 
28 de maig de 2017. Es tracta d’un 

recull fotogràfic de la figura de Dalí, que va 
permetre a tots els qui visitaren l’exposi-
ció gaudir d’imatges inèdites del pintor en 
llocs o amb persones de l’època. Aquesta 
exposició va ser cedida per la Diputació 
de Girona.

CONFERÈNCIA “JOSEP PALAU 
I FABRE, DES DE GRIFEU 
ESTANT”

Conferència duta a terme per Hele-
na Pol, llançanenca coneixedora de 
l’autor com a escriptor i que també 

tingué el goig de conèixer-lo  de manera 
personal que ens feu un retrat de l’escrip-
tor molt proper al poble de Llançà. Llocs 
on tenia llargues converses amb la gent i 
amics, on s’inspirava per escriure, alguna 
anècdota.

“BATEIG DE MAR” DE GERARD 
FULCARÀ

El jove artista llançanenc Gerard 
Fulcarà va exposar a la Sala d’Ex-
posicions el passat mes de juny, 

on aquesta es va impregnar d’aires que 
tenen a veure amb el mar. Els esbossos 
d’algunes de les seves obres i dibuixos, 
van permetre als visitants veure quina fou 
l’evolució fins arribar al seu treball mestre. 
Artista amb molta projecció.

“LA JOIA DE VIURE”, EXPOSICIÓ 
DEL CENTENARI DE JOSEP 
PALAU I FABRE (1917-2017) 

Un dels projectes més importants 
engegats per la fundació Palau i 
Fabre, que el nostre poble va tenir 

la sort de poder acollir.
Exposició que trencà molts dels tòpics 

que envoltaven la creació literària i la figura 
d’en Palau. Una exposició fascinant, inte-
ressant que despertà la curiositat mitjan-
çant les imatges i que convidava al visitant 
a veure els paisatges quotidians de la seva 
vida i de la seva estada a Llançà des d’un 
altre punt de vista. Van visitar-la prop de 
1.500 persones en els dies que romangué 
oberta.

Imatge de la presentació del llibre biogràfic del pintor llançanenc.

Inauguració de l’exposició “La joia de viure” de Josep Palau i Fabre.

Inauguració de l’exposició “Dalí Breaking News”.

L’artista Gerard Fulcarà explicant la seva obrar “Bateig de mar” a la 
sala d’exposicions de la Casa de Cultura.
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CONFERÈNCIA COL·LOQUI 
“AMIC RETROBAT PALAU I 
FABRE”

M. Àngels Bosch feu una entrevista 
al llançanenc Eugeni Deu, qui fou 
amic personal de l’escriptor, po-

eta, assagista i dramaturg per poder des-
cobrir una part més personal de l’artista.

La conferència també es convertí en 
col·loqui donada la participació d’alguns 
dels assistents a la mateixa.

EXPOSICIÓ “GLAM AND CLICK”

La sala d’exposicions de la Casa de 
Cultura acollí “Costa Brava. Glam & 
Click” que és una mostra fotogràfica 

que recull el pas d’estrelles del cinema, 
futbolistes, aristòcrates i altres personat-
ges famosos per la Costa Brava atrets pel 
paisatge, l’oferta gastronòmica i també per 
festivals convertits en referència internaci-
onal, com ara el de Cap Roig.

EXPOSICIÓ “ACFAE-VISIONS, 
ALT EMPORDÀ”

A l’octubre es va inaugurar l’exposició 
de fotografies “ACFAE-Visions, Alt 
Empordà” de l’Associació Cultural 

Fotogràfica Alt Empordà. Una exposició on 
vam poder trobar imatges dels diferents 
racons de la nostra Comarca. Alhora es 
va gaudir d’una fantàstica xerrada titulada 
“El gran canvi”, a càrrec del fotògraf llança-
nenc Vicenç Pumareda Castelló, sobre la 
revolució tecnològica que ha viscut el món 
de la fotografia.

CONFERÈNCIA “IMPORTÀNCIA 
DEL TESTAMENT”

El passat mes d’abril, a la sala de 
conferències de la Casa de Cultura 
es va dur a terme una conferència 

sobre la importància dels testaments. La 
notària de Llançà, Carme Rossinyol, va fer 
una exposició molt interessant i planera 
de tot allò que tenia relació amb els testa-
ments. Les persones assistents van poder 
demanar a la mateixa conferenciant, tot 
allò que els interessava.

3.2. Activitats culturals

DONACIONS A L’ARXIU 
MUNICIPAL

L’any 2016, l’Arxiu Municipal de Llan-
çà va rebre la donació  de la Susan-
na Pullina d’una còpia de partitura 

i particel·la de la sardana “Complicitat” 
creada expressament per a la Festa de la 
elecció de les Pubilles i Hereus de Llançà 
per Jaume Cristau i Brunet ; un cartell, un 
programa de mà i un repertori  del 44è 
aplec de la Sardana de Llançà. De la Neus 
Antich, va rebre donació de la còpia de la 
partitura i particel·la de la sardana “El som-
ni de Marina” de Jaume Cristau i Brunet 
; i de l’Assumpció Ministral dinou diaris i 
revistes editats entre 1975 i 2004, amb 
capçaleres que recullen moments històrics 
rellevants d’aquest període, com van des 
de la mort del dictador Franco, l’arribada 
del President Terradelles, a l’inauguració 
dels jocs olímpics de Barcelona.

Aquest any 2017 , l’Arxiu Municipal de 
Llançà , ha rebut la donació de la Susanna 
Pullina d’un  cartell, un programa de mà i 
un repertori  del 45è aplec de la Sardana 
de Llançà. De l’ Anna Kartalski Estruch ha 
rebut  dos manuscrits,  integrats per “La 
comparsita” (tango) datada al camp de 
concentració de Miranda d’Ebro a l’any 
1942 i  “Nostalgia” (tango), sense data, 
però per tipologia la datem entre 1940-
1945. D’en   Joan Maria Pau i Negre ha 
rebut la  donació  d’un cartell d’en Mario 
Cabré torejant signat per el mateix Mario 
Cabré i dedicat a Agapito i Berna (propi-
etaris de l’Hotel Berna) datat a l’any 1960 
a Barcelona.  De la Carme Margineda de 
Azcarraga  ha rebut la donació de 2 re-
cordatoris de la missa “In memoriam” pels 

morts de Llançà de l’època revolucionària 
prèvia a l’inici de la Guerra Civil, celebrada 
el 5 de juny de 1939, a la parròquia de 
Sant Vicenç de Llançà.

L’arxiu Municipal es posa a disposició 
de tothom qui vulgui consultar els seus 
fons, a través del seu servei de consulta 
habitual de dimarts a divendres de 9 a 14h 
del matí, a l’Avinguda Europa. Així mateix, 
des de l’Arxiu Municipal, s’informa a totes 
aquells persones que guardin documen-
tació històrica tant gràfica com textual que 
sigui d’interès per la història i la memòria 
del nostre poble, que en poder fer un di-
pòsit temporal o una donació a l’arxiu o 
simplement la poden deixar per fer-ne una 
digitalització i conservar ells els originals, 
que es posin en contacte amb l’Arxiu Mu-
nicipal de Llançà, trucant al telèfon 972 
380 245 o bé personalment en el nostre 
horari d’oficina. 

1R CONCURS DE PUZLES

El passat diumenge 13 d’agost es 
va realitzar el primer concurs de 
puzles a la Plaça Major de Llançà. 

A l’activitat, prevista per a dur-se a terme 
per parelles, van concursar un total de 40 
parelles, en les quals hi havia moltes nacio-
nalitats: catalanes, franceses, belgues, etc. 

En el concurs hi va haver tres catego-
ries: una d’infantil (10 parelles), una d’ado-
lescents (10 parelles) i l’altra per adults (20 
parelles). 

Cal destacar, que el concurs es va po-
der realitzar gràcies a la col·laboració de 
Puzzlemania.

CONCERT DE “MANEL”

El 14 d’agost el grup Manel va ac-
tuar a La Gola del Port de Llançà. 
1.200 espectadors varen gaudir de 

dues hores de concert que va complir les 
expectatives de fans i seguidors del grup.

A més de les cançons del seu darrer 
disc “Jo competeixo”, el grup va repassar 
alguns dels seus grans èxits com “El Mar”, 
“Boomerang”, “Ai Dolors” o “Benvolgut” 
entre altres, fent aixecar al públic per ballar 
i cantar les cançons en una fantàstica nit 
que va convertir l’espai en una festa.

LLANÇÀ ACULL L’ELECCIÓ DEL 
PUBILLATGE COMARCAL DE 
L’ALT EMPORDÀ 2017 

El passat mes de setembre a la tarda 
es va celebrar a Llançà l’elecció de 
la Pubilla i l’Hereu Comarcal de l’Alt 

Empordà. 
Durant la trobada, diferents actes van 

amenitzar la tarda: batukada, gegants,  
capgrossos i castellers.

Imatge de la inauguració de l’exposició “ACFAE-Visions, Alt Empor-
dà!. 

Imatge de l’elecció del Pubillatge Comarcal de l’Alt Empordà a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura.

Imatge de la inauguració de l’exposició “ACFAE-Visions, Alt Empor-
dà!. 

El grup Manel va repassar alguns dels seus grans èxits com “El Mar”, 
“Boomerang” o “Benvolgut”.  
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Els proclamats van ser:
• Pubilla comarcal 2017 – Paula 

Martínez (pubilla de Llançà).
• Hereu comarcal 2017 – David Puli 

(hereu de Figueres).
• 1a dama comarcal 2017 – Carla 

Aguirre (pubilla de Portbou).
• Fadrí comarcal 2017 – Martí Cos-

ta (hereu de Vilatenim).
L’acte el va clausurar l’alcalde de Llan-

çà, Sr. Pere Vila, agraint la participació a 
tots els assistents i posant en valor la feina 
que realitza el Foment de les Tradicions 
Catalanes per mantenir vives les nostres 
tradicions. 

L’ARXIU MUNICIPAL DE 
LLANÇÀ HA RESTAURAT VARIS 
DOCUMENTS DEL SEU FONS

L’Arxiu Municipal de Llançà i dins del 
pla de conservació i restauració de 
documents històrics d’interès local 

dels seus fons, aquest any 2017,  ha en-
carregat al taller de la Dolors Velasco de 
Girona la restauració dels següents do-
cuments :

El  Llibre “Ordenes Ympresos de bari-
os años” de 1720 a 1820, que abans de 
la restauració presentava els nervis que 
subjectaven els fulls trencats, la enquader-
nació desfeta i la majoria de fulls separats. 
A més hi havia fulls que es trobaven molt 
debilitats i fràgils degut a que havien estat 
mullats en època anterior i havien patit atac 
de fongs, brutícia, enfosquiment, rigidesa i 
deformacions i atacs d’insectes. 

El  “Llibre de censals de l’Hospital de 
la Vila de Llansá “ (1616-1800) que abans 
de la restauració el llibre presentava bru-
tícia i deteriorament de la coberta de per-
gamí ; i internament el paper presentava 
estrips i pèrdues de suport de la zona llom 
per atacs de Lepisma, i taques de fòxing, 
brutícia generalitzada , i deformacions del 
paper.   Les primeres referències que tenim 
d’aquesta institució daten de l’any 1616, 
les darreres referències són de l’any 1925, 
quan l’edifici ja presentava un estat ruïnos 
. Aquest hospital de pobres, tal com se’l 
coneix en la documentació en llatí – hospi-
talis pauperum- subsistia per les rendes de 
censals i altres donacions. El manteniment 
de l’edifici anava a càrrec del Consell Mu-
nicipal primer i després de l’ Ajuntament . 
El vell edifici s’enderrocà a la Un manuscrit 
datat a Llançà a l’any 1623 sobre pergamí 

que recull una venda d’una peça de terra 
plantada d’oliveres situada dins del terme 
de la Vall de Santa Creu. Aquest manuscrit 
s’ha recuperat de la coberta d’un llibre en-
quadernat que utilitzava el pergamí manus-
crit com a coberta. Aquest reaprofitament 
dels pergamins, era una costum habitual 
a l’època.

GRAN ACOLLIDA DE PÚBLIC A 
LA II FIRA ECOLÒGICA PER A 
NENS I NENES

Coincidint amb les vacances de Set-
mana Santa, el passat 16 d’abril es 
va organitzar la II Fira Ecològica per 

a Nens i Nenes. La Fira es va ubicar a la 
Plaça Major de vila i als carrers adjacents 
i va romandre oberta tot el dia.

La idea d’aquesta Fira era fer una ac-
tivitat alternativa on nens i nenes tingues-
sin  un paper principal i poguessin gaudir 
d’atraccions innovadores.

Prèviament es va organitzar un con-
curs de dibuix entre els nens de P5 fins 
a 6è de l’Escola Pompeu Fabra perquè 
dissenyessin el dibuix per al cartell publi-
citari de la fira.

XLV APLEC DE LA SARDANA

El passat mes de juny es va celebrar 
a la Pineda de la Capella del Port de 
Llançà el XLV Aplec de la Sardana, 

el qual va comptar amb les cobles La Bis-
bal Jove, Ciutat de Girona i Baix Empordà. 
L’aplec es va realitzar durant tot el dia. Cal 
destacar que a la tarda es va realitzar un 
concurs de colles improvisades.

CONCERT DE GUITARRA 
CLÀSSICA I CELLO A CÀRREC 
DE TONI BLASI

Els dissabtes dels mesos de juliol i 
agost de 2017, a les 21.00 h del 
vespre, es va dur a terme un con-

cert de guitarra clàssica i cello a càrrec del 
músic Toni Blasi. El concert es va realitzar 
a l’Església Parroquial de Sant Vicenç i va 
ser organitzat pels Amics de la Parròquia.

SORTIDES CULTURALS

El passat 8 d’abril, l’Àrea de Cultura 
va organitzar una sortida cultural per 
anar al teatre Colieum de Barcelo-

na a veure l’obra de teatre “Gente Bien 
– El Musical”, a càrrec de La Cubana. En 
data 22 de desembre, l’Àrea de Cultura 
va organitzar una nova sortida per anar a 
veure el Gran Concert d’Any Nou de Johan 
Strauss al Palau de la Música Catalana a 
Barcelona. 

V FIRA DE LA CERVESA 
ARTESANA

Els passats dies 12 i 13 d’agost, es 
va celebrar al Passeig Marítim una 
nova edició de la Fira de la Cervesa 

Artesana de Llançà on es van poder de-
gustar les diferents varietats de cervesa 
acompanyades de tapes i tastets. El dis-
sabte al vespre va haver salsitxada popular 
i  actuació de pop-rock amb Audio Covers.

SARDINADA POPULAR

El passat mes d’agost, al vespre i a 
La Gola – Port de Llançà, es va rea-
litzar una sardinada popular a càrrec 

de l’Associació Llança’t i als Amigos Ro-
cieros de Llançà amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Llançà.

La vetllada va ser amenitzada amb 
havaneres amb Mar d’Amunt.

XXI TROBADA DE PUNTAIRES

El diumenge 4 de juny de 2017 es 
va dur a terme una nova edició de 
la Trobada de Puntaires de Llançà. 

Enguany es va celebrar les dues dècades 
de trobades en aquesta població costera 
de l’Alt Empordà. 

Al vespre es va realitzar la inauguració 
d’una mostra de puntes de coixí a la Sala 
d’Exposicions de la Casa de Cultura, la 
qual es va poder visitar fins el 7 de juny 
de 2017.

Durant la Trobada de Puntaires van 
estar presents els nostres representants 
locals del Pubillatge i l’Hereuet de Llançà, 
Biel Vargas, va dedicar una cançó a tots 
els assistents a la trobada.

Imatge del manuscrit recuperat de la coberta d’un llibre enquardenat  
que utilitzava el pergamí manuscrit com a coberta.

Durant la Trobada de Puntaires van estar presents els nostres repre-
sentants locals del Pubillatge.Una de les atraccions de les quals es va poder gaudir a la fira.
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PLAY BACKS A LLANÇÀ

El cap de setmana del 4 i 5 de març 
de 2017, es va realitzar a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura el 

Play Back d’adults a càrrec de l’Associació 
Llança’t. L’espectacle va ser tot un èxit i 
el públic assistent s’ho va passar molt bé 
gaudint cadascuna de les cançons que es 
van representar. 

Durant el mes de març, tambè es va 
realitzar el playback dels alumnes de sisè 
del CEIP Pompeu Fabra, acollint una gran  
afluència de públic en les dues sessions 
que es van realitzar.

OBRES DE TEATRE

Durant el passat any es van repre-
sentar les següents obres de te-
atre a la sala d’actes de la Casa 

de Cultura:

Març
• Kilòmetres de Marilia Samper, in-

terpretada per Meritxell Yanes. 
Abril

• Les super tietes, a càrrec de la 
Cia. Les Bianchi.

• Visca la vida!, a càrrec del Club 
69, grup de teatre del Casal d’Avis.

• Esperança Dinamita La Sarsuela, 
obra de Le Croupier.

Juny
• Little Raid, a càrrec d’Ipa Produc-

tions.
• Tarzan, a càrrec d’Ipa Producti-

ons.
• Robin Hood, a càrrec d’Ipa Pro-

ductions.
• Els meus marits m’enganyen, per 

Tocats per la Tramuntana, de l’Associació 
del Casal de la Gent Gran de Figueres. 

Octubre
• Federico entre los dientes, obra 

de teatre musical amb flamenc i música 
contemporània.

Novembre
• Fuita, a càrrec de Taller de Teatre.

Desembre
• Els Pastorets, a càrrec dels alum-

nes de 1r d’ESO.

CULTURA CULTURA

CONCERT DE L’ORQUESTRA 
SELVATANA

C oncert de l’Orquestra Selvatana el        
mes d’agost de 2017, a la Plaça 
Major de Llançà!

Durant aquest concert, l’Orquestra 
Selvatana va oferir un espectacle diferent  
als que normalment fa. Així, va realitzar un 
viatge en el temps repassant els temes de 
les pel·lícules més destacades de la història 
del cinema.

II CALÇOTADA POPULAR

La II Calçotada Popular es va dura 
a terme el passat mes de febrer a  
l’envelat del mercat amb ambient 

de Festa Major. Les associacions Llança’t 
i Amigos Rocieros de Llançà van ser les 
encarregades d’organitzar l’esdeveniment, 
assolint un gran èxit de participació.

XV ROMERÍA ROCIERA

Al juny, es va realitzar la XV Romería 
Rociera de Llançà, organitzada per 
l’Associació Amigos Rocieros de 

Llançà amb la col·laboració de l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Llançà, amb 
una gran afluència de públic vingut d’arreu 
de Catalunya. La Romería es va iniciar a 
la Capella del Port de Llançà amb cants a 
la verge i posteriorment es va fer la tradi-
cional processó de la Verge del Rocío fins 
a la pineda del costat de l’INS de Llan-
çà. Posteriorment, a a la pineda es va fer 
un dinar de germanor i es va continuar 
la jornada amb actuacions musicals per 
amenitzar la festa.

CONCERT DE MÚSICA 
CLÀSSICA I CANT LÍRIC

El passat 22 de juliol es va celebrar 
un concert de música clàssica i cant 
líric als jardins de la Residència. El 

concert va anar a càrrec des tenors Josep 
Viader i Fredrik Strand, la soprano Agnès 
Coll i el pianista Santi Escura.

ESPECTACLES ESCOLA D’ART 
COREOGRÀFIC DE LLANÇÀ

El passat mes de juliol varem gaudir 
d’una nova edició de l’espectacle 
anual de l’Escola d’Art Coreogràfic 

de Llançà. Un espectacle en el que pre-
senten a Llançà, en dues sessions, una a 
la Sala d’Actes de la Casa de Cultura i una 
a la Plaça Catalunya, els balls en el que 
han treballat durant l’any. Enguany, tam-

bé han comptat amb la col·laboració de 
l’Escola de Dansa Espanyola, que també 
van posar en escena els assajos realitzats 
durant el curs.

ESPECTACLE BODY DANCE

El passat mes de juliol l’associació 
llançanenca New Body Dance va 
presentar, a la Sala d’Actes de la 

Casa de Cultura, el seu espectacle de dan-
sa urbana. Com edicions anteriors, tots 
els alumnes va poder demostrar les seves 
habilitats i progressions en aquesta disci-
plina de ball davant un pati de butaques 
ple de gom a gom.

LLANCES I PUBILLATGE 2017

Pel que respecta a les Llances cor-
responents a l’any 2017, la Llança 
de Plata se li va atorgar a Fredrik 

Strand Sánchez per la seva col·laboració 
desinteressada en diversos actes socials 
en el municipi de Llançà, oferint concerts, 
fruit del seu talent musical que l’han fet me-
reixedor d’una beca artística per estudiar 
cant líric al Liceu de Barcelona.

La Llança d’Or se li va atorgar a Arnald 
Prujà Canals pel seu coneixement i contri-
bució a la divulgació del nom de Llançà, la 
seva història i el seu entorn natural, mitjan-
çant la publicació de diversos llibres fruit 
d’un acurat estudi al llarg de molts anys.

Pel que respecta a la proclamació de la 
Pubilla i l’Hereu i de la Pubilleta i l’Hereuet 
2017, Paula Martínez va ser proclamada 
Pubilla i Pau Galán va ser proclamat He-
reu. El títol de primera dama va ser per la 
Carla Raich, mentre que l’Aina Xinxó i en 
Biel Vargas van ser proclamats pubilleta i 
hereuet respectivament.

Actuació de l’Orquestra Selvatana a la Plaça Major.   

Èxit de participació a la II Calçotada Popular que es va dur a terme 
a l’envelat del maercat.

Imatge de la processó de la Verge del Rocío.

Representants del Pubillatge i guardonats amb les Llances 2017.
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4. ENSENYAMENT

SETMANA CULTURAL AL CEIP 
POMPEU FABRA

La setmana abans de Setmana San-
ta, l’escola va realitzar la Setmana 
Cultural i alguns voluntaris dels Ca-

sals de Pensionistes de Llançà van par-
ticipar en el joc de pistes de descoberta 
del poble que realitzaven els alumnes de 
Cicle Superior de l’Escola Pompeu Fabra.

PROJECTE MAREMAR 

Tant l’INS Llançà com l’Escola Pom-
peu Fabra realitzen el Projecte Ma-
remar en el qual els alumnes dels 

diferents centres han pogut realitzar acti-
vitats nàutiques dins de les hores lectives 
d’educació física.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PERE CALDERS SEGUEIX AMB 
“LA BIBLIOTECA VIATGERA” 
A LA LLAR D’INFANTS 
“EL PATINET” I L’ESCOLA 
“POMPEU FABRA” I LES 
COL·LABORACIONS AMB 
L’INSTITUT I EL CEIP 

La Biblioteca Viatgera és un projecte 
per fomentar l’hàbit de la lectura des 
dels cicles educatius inicials. Aques-

ta és una aposta ferma i consolidada en 
la que s’està treballant des de fa uns anys 
a través de les Àrees de Cultura i Ensen-
yament de l’Ajuntament de Llançà, i més 
concretament de la Biblioteca Municipal 
Pere Calders. En aquest cas el projecte va 
adreçat als nens d’1 a 3 anys nens i nenes 
de la Llar d’Infants i de 4 a 10 anys nens i 
nenes de l’Escola Pompeu Fabra, i és pre-
tén involucrar a escola i família per tal de 
fomentar la lectura en família, i d’aquesta 
manera inculcar l’hàbit de llegir als més 
menuts. 

Durant aquest any, la bibl iote-
ca Pere Calders ha iniciat el projec-
te d’assessorament i tractament de 
l’organització i manteniment de bibliote-
ques escolars amb la responsable de la 
biblioteca del CEIP Pompeu Fabra, l’Eva 
Navarro. Aquest projecte liderat per el 

Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona, pretén que des de les biblioteques 
municipals – en el nostre cas , la biblioteca 
Pere Calders - es doni suport tècnic i fons 
per el manteniment de la col·lecció de les 
biblioteques escolars, per millorar la quali-
tat dels fons i fomentar-ne el seu ús.

Pel que a l’INS Llançà, la biblioteca 
Pere Calders  i a través del professors de 
l’institut, ha organitzat diverses sessions 
individualitzades amb els alumnes de ba-
txillerat, per assessorar-los i informar-los 
dels recursos bibliogràfics disponibles en 
funció de la temàtica triada per elaborar 
els seus treballs de recerca.

TROBADA DE JOCS 
MATEMÀTICS MANIPULATIUS

Èxit de participació a la primera Tro-
bada de Jocs Matemàtics Manipula-
tius per a famílies amb nens i nenes 

de 0 a 12 anys, el 12 d’octubre a Llançà, 
organitzada pels Albergs Costa Brava Pi-
rineu i l’Ajuntament de Llançà.

Més de 150 nens varen gaudir apre-
nent matemàtiques a través del joc i més 
de 70 mares, pares i mestres varen enten-
dre una altre manera d’aprendre i acom-
panyar els nostres fills i alumnes en les 
mates!

La conferència de la Malena Mar-
tín “Idees perquè els teus fills siguin uns 
cracks de les matemàtiques!” va fer re-
flexionar sobre les mates, l’actitud i la con-
fiança amb l’aprenentatge dels nens. I va 
obrir moltes portes a unes matemàtiques 
divertides per aprendre amb comprensió i 
il·lusió. A més, va oferir diferents recursos 
per treballar la lògica, la geometria i la nu-
meració que podreu trobar a aprendien-
domatematicas.com.

Durant tot el dia, a la Plaça Major de la 
Vila, els nens i pares varen gaudir jugant i 
aprenent matemàtiques amb diferents jocs 
manipulatius de JugarxJugar.com i Regals 
Mar de Llançà. 

Robotec.cat de Torroella de Montgrí  
va ensenyar el llenguatge de la robòtica. 

Explorium va enganxar els més curio-
sos amb diferents activitats matemàtiques, 
jocs de robòtica i sobretot amb els experi-
ments científics. 

La Valèrie de Llançà, va acollir els més 
petits i no tant petits amb activitats de 
Txikung a l’espai Nadó. 

I durant tot el cap de setmana, moltes 
famílies intrèpides es varen trobar a l’Alberg 
Costa Brava i varen gaudir d’activitats a 
l’entorn natural per comptar sirenes, calcu-
lar la profunditat del mar o experimentar la 
velocitat del vent amb Terramar, Gregalada 
i SK Kayak.

CAMP DE TREBALL DE 
L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
XATRAC

Durant la segona quinzena del mes 
de juliol, l’Associació Mediambien-
tal Xatrac va realitzar un camp de 

treball a Llançà per a joves de 14 a 17 
anys. Els participants havien d’estar pre-
disposats a conviure, treballar i gaudir del 
grup.

Algunes de les activitats que van dur 
a terme durant aquests quinze dies han 
estat: 

un projecte de gestió i conservació 
del medi litoral i marí del municipi, han fet 
accions de difusió pels usuaris del territori 
litoral (residents i turistes),  fira al carrer, 
una jornada de neteja,  una jornada lúdi-
ca i informativa per tots els residents del 
municipi, principalment pels més petits (els 
nens i nenes del casal d’estiu hi va poder 
participar).

HORA DEL CONTE A L’ESCOLA 
POMPEU FABRA

L’associació “Love Camboia”, a tra-
vés de dos voluntaris natius angle-
sos, van participar en l’activitat de 

l’hora del conte parlant amb anglès amb 
els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Supe-
rior durant la segona quinzena del mes 
d’octubre.

DONACIONS A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL PERE CALDERS DE 
LLANÇÀ

Els fons bibliogràfics de la Biblioteca 
Pere Calders creixen mensualment. 
El butlletí és un mitjà ideal per fer 

conèixer les persones que fan possible 
que creixi el fons de la biblioteca, és a dir, 
les que fan donacions desinteressades de 
llibres, DVD i altres materials al nostre equi-
pament. Gràcies, doncs, aquesta vegada 
a: Jacqueline Cuandet, Antoni Aixalà, Do-
lors Muñoz, Júlia de Winter, Sara Sanchez, 
Joan Ignasi Torner, Quim Gallart, Montse-
rrat Cailà, Francisco Xavier Galeote, Elena 
Cazorro, Xavier Riera, Ramon De Arias, 
Francisco Sanchez, Milar ¸Pilar Cinca, Jordi 
Boada, Francisco Nolla, Juliette Lefebvre, 
Josefa Rodríguez, Eugèni Deu, Isabel Pé-
rez, Eva Manzanera, Maurice Gueguen, 
per les seves diverses donacions de fons 
a la biblioteca.

XERRADA DE L’ASSOCIACIÓ 
PLATGES NETES AL CEIP 
POMPEU FABRA

El passat mes de maig, l’Associació 
Platges Netes va realitzar una xerra-
da informativa al CEIP Pompeu Fa-

bra, adreçada als alumnes de cicle supe-
rior, en la qual van explicar quines accions 
duen a terme com a entitat al municipi de 
Llançà. Un cop fetes les explicacions, els 
alumnes juntament amb els membres de 
l’associació van anar fins a la platja de La 
Farella per netejar-la.

Més de 150 nens varen gaudir aprenent matemàtiques a través del 
joc.

Els alumnes de cicle superior del CEIP Pompeu Fabra van netejar la 
platja de La Farella amb l’Associació Platges Netes.
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5. TURISME

5.1. Activitats

LLANÇÀ ACULL AMB ÈXIT LA 
SEGONA EDICIÓ DEL STREET 
FOOD WINTER

El passat  dissabte 4 de febrer es va 
fer  a Llançà la segona edició del 
Street Food Winter a l’Envelat del 

Mercat de La Vila. 
Aquesta activitat, fruit de l’iniciativa 

dels restaurants de Llançà amb la 
col·laboració de l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament de Llançà, va aglutinar més 
d’un miler de persones amb el principal 
objectiu d’oferir una activitat diferent i in-
novadora per promocionar la gastronomia 
local fora de la temporada alta turística. 

La proposta tractava d’oferir de 18 
tapes a càrrec de 9 establiments locals 
les quals anaven acompanyades  dels vins 
de la DO Empordà amb la presència de 3 
cellers i la cervesa La Mar d’Amunt.

L’acte es va dividir en dues parts, la 
primera de 19 a 23h amb l’oferta de ta-
pes i degustacions de vi  acompanyats 
de la música Jazz de Jazztons Trio i de 
les versions acústiques d’Anne Sea & The 
Platypus i la segona, on bars del municipi 
van oferir  copes per acompanyar la ses-
sió musical de “Radiocassette Night” amb 
èxits dels 80 i els 90 però també alguns 
del segle XXI amb els DJ’s Josep Serra i 
Carles Pujol.

La valoració que s’extreu ha estat molt 
positiva amb més de 2.500 tapes servides 
i gairebé 1.200 degustacions del vi de la 
DO Empordà. 

LLANÇÀ CONCLOU UN MES 
D’ABRIL D’ENOTURISME AMB 
GRAN  ACCEPTACIÓ

El mes d’abril es va consolidar, per 
quart  any consecutiu, com el mes 
del vi a Llançà i la Costa Brava de-

gut a què es celebrava el Vivid, el gran fes-
tival del vi de la Costa Brava amb més d’un 
centenar d’activitats relacionades amb el 
l’enoturisme a la província de Girona.

És en aquest sentit que, a Llançà, 
aprofitant la celebració del Festival Vivid 
ha proposat tota una sèrie d’activitats re-
lacionades en posar el valor del nostre vi i 
evidentment , el nostre territori.

L’activitat inaugural va tenir  lloc el 
passat diumenge 9 d’abril amb  un “Eno-
senderisme” al Parc Natural de Cap de 
Creus. Una agradable sortida guiada, amb 
un Guia Oficial del Parc Natural de Cap de 
Creus, des de Llançà fins a Vilajuïga, tot 
gaudint del Parc per arribar a fer un Tast 
de Vins al Celler Gelamà. 

Aquest activitat donà pas  a altres  
propostes com l’enocaiac (sortides en 
caiac pel nostre litoral amb tast de vins 
del nostre territori), Enosenderisme per Mar 
d’Amunt  (Sortida tranquil·la  de senderis-
me amb degustació de vins a les Vinyes 
d’HugasDeBatlle a Colera),  el Music & 
Wine & Escamarlà de Llançà que va tenir 
lloc al Passeig Marítim de Llançà i,  el Mu-
sic & Wine & Formatges que es va fer el dia 
de Sant Jordi a la Plaça Major de La Vila.

 I les principals novetats en quant a 
activitats han estat: 

El tastet de vins ecològics que es va 
realitzar la Casa de l’Abat de la mà dels 
fundadors del projecte Ecoturisme Em-
pordà.

El “Vinibus” que va sortir cada dissabte 
del mes d’abril des de Llançà per anar a 
conèixer i degustar els vins dels principals 
cellers de la DO Empordà.

Pack de especial VIVID del dissabte 29 
d’abril a càrrec de les empreses de Llançà 
membres del Club de la Ruta del Vi DO 
Empordà- Costa Brava.

Cal remacarcar la gran participació 
a la pràctica totalitat de les experiències 
proposades on la gran majoria han posat 
el cartell de complert.

SEGONA FOODTRUCKADA AL 
PORT DE LLANÇÀ

El cap de setmana del 20 i 21 de maig 
es va realitzar al Port de  Llançà la 
segona edició foodtruckada on, al 

marge de l’oferta d’una quinzena de food 
trucks, es va oferir a tots els assistents un 
programa d’activitats gratuïtes per a tots 
els públics. 

La festa es va amenitzar amb 
l’espectacle infantil i familiar: “La Harpo’s 
Band surt al Carrer”, una cercavila original 
on es va poder gaudir de la banda musical 
que sempre hagués somiat en Harpo Marx, 
acompanyada d’un mestre de cerimònies 
especial.

Dissabte al vespre, a l’hora de sopar, 
es va poder gaudir del concert de “Straw-
berry Friends” amb les millors versions dels 
Beatles. 

Tot seguit, van actuar “The Covers” 
amb les seves fantàstiques versions de les 
cançons més reconegudes del panorama 
musical.

El diumenge al matí, els infants va 
poder gaudir de diversos Tallers Infantils 
gratuïts: de Maquillatge, de “Jocs de Taula 
i “Fem un estoig de feltre”  amb “Embolic 
de somnis”, “Regals Mar” & “Sa Troca”.

I per concloure el cap de setmana, el 
diumenge a la tarda va tenir lloc el concert 
d’una de les revelacions musicals d’aquest 
2017 a la nostra comarca; Jordi Ninus.

CLOENDA DELS CURSOS DE 
FORMACIÓ 2017 A LLANÇÀ

El calendari de cursos de formació 
per a empresaris i treballadors or-
ganitzat per l’Àrea de Turisme i Pro-

moció Econòmica de Llançà va finalitzar el 
passat mes de maig de 2017.

Les diferents sessions han sigut con-
duïdes durant els mesos d’abril i maig per 
experts dels àmbits de la capacitació lin-
güística, fidelització, màrqueting i comu-
nicació en línia, i tenien com a objectiu la 
millora de la competitivitat del teixit empre-
sarial del municipi. Cal destacar l’èxit de 
participació en tots els cursos, que han 
atret assistents provinents tant del muni-
cipi com de l’entorn de Llançà, així com 
l’elevada valoració rebuda per part dels 
assistents.

ÉXIT DE LA TERCERA EDICIÓ 
DEL STREET FOOD SUMMER A 
LLANÇÀ

El passat  dissabte 17 de juny es va 
fer  a Llançà la tercera edició del 
Street Food Summer  a La Gola 

(Port de Llançà).
Aquesta activitat, fruit de la inicia-

tiva dels restaurants de Llançà amb la 
col·laboració de l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament de Llançà, va aglutinar més 
de 2.000 persones amb el principal objec-
tiu d’oferir una activitat diferent i innovado-
ra per promocionar la gastronomia local i 
aprofitar l’acció per  donar el tret de sortida 
de la temporada alta turística. 

La proposta tractava d’oferir 16 tapes 
a càrrec de 11 establiments locals les quals 
anaven acompanyades  dels vins de la DO 
Empordà amb la presència de 7 cellers, 

Envelat del mercat de la vila on es va realitzar l’Street Food Winter. Tercera edició del Street Food Summer  a La Gola (Port de Llançà).

Imatge de l’activitat d’Enosenderisme al Parc Natural del Cap de 
Creus.
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LA FIRA DEL MAR I DE 
L’ESCAMARLÀ POSA FI A UN 
MES D’AGOST PLE D’ACTIVITATS

El passat cap de setmana es va 
celebrar a Llançà la Fira de Mar i 
de l’Escamarlà de Llançà organit-

zada per l’Àrea de Turisme i Comerç de 
l’Ajuntament de Llançà conjuntament amb 
l’Associació de Comerciants del municipi i 
el col·lectiu Sabors Catalans.

Gairebé una trentena de parades al 
Passeig Marítim amenitzades per nombro-
ses actuacions d’animació van ambientar 
el Port de Llançà durant el cap de setma-
na. A la seva vegada es van realitzar tallers 
i espectacles infantils els quals van tenir 
una nombrosa acollida.

El dissabte a la tarda va tenir lloc el 
plat fort de la Fira amb el Music & Wine i 
degustació d’escamarlans de Llançà. Els 
vins de proximitat geogràfica de la DO Em-
pordà i la música en directe van ambientar 
un capvespre fantàstic a la Platja del Port 
de Llançà. 

Durant la degustació de l’escamarlà de 
Llançà, les empreses d’activitats nàutiques 
del municipi van tenir un stand en el que es 
van sortejar un munt d’activitats. 

Cal destacar que els escamarlans 
(70 Kg) van ser cuinats in situ per la Colla 
del Ranxo de Llançà, per tant, una ve-
gada més, una activitat coordinada per 
molts agents del municipi de Llançà amb 
l’objectiu de donar a conèixer un producte 
autòcton com és l’escamarlà de Llançà.

La principal novetat d’aquest any i amb 
l’objectiu de donar a conèixer les activi-
tats que es poden realitzar a la natura i, 
sobretot, al mar, les empreses d’activitats 
nàutiques van oferir un munt d’activitats a 
preus especials durant tot el cap de se-
tmana: iniciació a la navegació, nocions 
bàsiques de pesca, windsurf, paddlesurf, 
jet ski, sortides en caiac...

TURISMETURISME

la cervesa local “Mar d’Amunt” i servei de 
copes i begudes a càrrec d’un conjunt de  
bars del municipi. 

Cal destacar que es van fer més de 
3.500 tapes, superant notablement les 
tapes realitzades en altres edicions.

L’acte es va  dividir en dues parts:
La primera de 19 a 23h on es van oferir  

les tapes i les degustacions de vi i cervesa 
acompanyats de la música Equinox Jazz 
Project i de Revisiting the Beatles (cançons 
dels Beatles vistos des de diferents estils.

La segona a partir de les 23h, on els 
bars del municipi van oferir copes per 
acompanyar la sessió musical de “Ràdio 
Cassette Night” amb èxits dels 80 i els 90 
però també alguns del segle XXI amb els 
DJ’s Josep Serra i Carles Pujol.

També cal destacar que es van vendre 
més d’un miler de forfaits especials, els 
quals es podien comprar anticipadament 
a les Oficines de Turisme de Llançà. 

LES SESSIONS DE IOGA 
SUNRISE I IOGA SUNSET ES 
CONSOLIDEN A LLANÇÀ

Durant els mesos de juliol i agost, 
s’ha proposat a Llançà un progra-
ma de sessions de ioga a la platja 

on el principal al·licient era acompanyar 
les mateixes amb la sortida i posta de sol.

La finalitat del programa, al marge de 
gaudir d’una fantàstica classe de ioga, era 
donar a conèixer les diferents cales que 
té Llançà i és per aquest motiu que cada 
sessió es celebrava en un espai diferent.

EL PROGRAMA 
LLANÇASUMMER 2017 SUPERA 
ELS 18.000 USUARIS

El programa d’activitats  Llança-
summer 2017 ha tingut una bona 
acceptació a l’estiu 2017 amb la 

participació de 18.000 usuaris a les 500 
activitats, les quals en la seva majoria gra-
tuïtes,  que s’han proposat des de l’Àrea 
de Turisme de Llançà.

El programa de visites guiades gra-
tuïtes, s’ha consolidat amb una mitjana de 
21 usuaris per visita, tot mantenint el bon  
índex de participació de  la temporada pas-
sada. El programa , que enguany  feia 13 
anys  ha ofert  8 visites guiades setmanals: 
“Essència  de Cap de Ras”, “Nit d’estels a 
l’Albera”,  “Llançà i el Parc Natural de Cap 
de Creus” i  “Llançà Medieval teatralitzat” 
; visites troncals, que ja es van fer amb 
molta participació la temporada anterior.

I a la seva vegada, s’han proposat com 
a activitats ideals per fer en família; “Un 
passeig en família pel Camí de Ronda”, 
“Els tresors del Mar”, “Animals i anima-
lons de l’Albera” i “ La Porta d’entrada al 
Cap de Creus by Museu de l’Aquarel·la 
de Llançà”.

El servei de Biblioplatja del Port que ha 
funcionat diàriament de 10 a 14h i  s’ha  
consolidat a la Platja del Port amb gairebé 
7.000 usuaris.

El servei de Tallers Infantils ha continuat 
amb la línia del 2016 amb més de  4.000 
nens i nenes que han pogut gaudir de ma-
nualitats i tallers diversos en els racons de 
la Platja del Port (cada dia de 17 a 20h) , 
Platja de Grifeu (cada dia de 10 a 14h) i a 
la Plaça Major (dimarts, dijous i dissabte 
de 18h30 a 20h30).

Els altres programes d’activitats han 
funcionat correctament com són  el “Ioga 
Sunrise & Sunset” a les platges de Llançà, 
els espectacles Infantils, el “Music & Wine”, 
El “Trail Running Tramuntanya”,  “Zum-
ba”, les sortides de natació a mar obert 
“Swim Llançà” i el programa “senderisme 
a Llançà”.

També cal destacar els més de 6.000 
usuaris que han utilitzat el LlançàBus du-
rant aquest estiu 2017.

Val a dir que aquesta temporada s’ha 
apostat per ampliar el programa i fer-lo 
coincidier amb el calendari de vacances 
escolars, de juny a setembre. 

5.2. Fires

VII FIRA DE L’ABAT

Per setè any consecutiu, i degut a 
l’èxit de l’edició anterior, l’Associació 
de Comerciants i l’Ajuntament de 

Llançà van organitzar el passat cap de se-
tmana la VII Fira de l’Abat. L’activitat es va 
concentrar als carrers principals del Casc 
Antic i va oferir tota una sèrie d’activitats 

pròpies d’un mercat medieval: parades, 
activitats i espectacles.

Al llarg dels dos dies hi va haver ani-
mació pels carrers, espectacles d’aus ra-
pinyaires, jocs gegants, tallers d’oficis, etc. 

Cal destacar que una vegada més, 
va ser el col·lectiu Sabors Catalans 
l’organitzador principal de la fira. A més, 
bona part dels comerços llançanencs van 
participar activament a la iniciativa tot 
oferint els seus productes al carrer.

El servei de Biblioplatja s’ha consolidat amb gairebé 7.000 usuaris.

Imatge d’una de les sessions de ioga que s’han realitzat a la platja.

Imatge de la Fira de l’Abat a la Plaça Major de Llançà,

Espectacle de pirates que es va dur a terme a la Fira del Mar i de 
l’escamarlà.
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MERCAT ARTESANAL DEL 
PAGÈS 

Durant el cap de setmana del 16 i 17 
de setembre d’enguany, la Plaça 
Major de Llançà i els seus entorns 

es van omplir de parades en aquest mercat 
de pagès. Val a dir que va ser la primera 
fira artesanal i gastronòmica del pagès i en 
la qual es va poder trobar una molt bona 
oferta de productes artesanals.

XIX FIRA DEL DIBUIX

La dinovena Fira del Dibuix es va rea-
litzar el passat 5 d’agost al Passeig 
Marítim del Port de Llançà. A la fira, 

que es va prolongar durant tot el dia, vam 
poder gaudir de diferents paradetes amb 
dibuixos i pintures molt variats. També cal 
destacar el gran nombre de públic que hi 
va assistir.

LLANÇÀ ACULL LA PRIMERA 
FIRA INTERNACIONAL DEL 
FORMATGE

El cap de setmana del 23, 24 i 25 de 
juny es va realitzar al municipi de 
Llançà la primera Fira Internacional 

del Formatge.
La Fira Internacional del Formatge s’ha 

dissenyat amb l’anhel de reunir els millors 

productors d’arreu d’Europa per tal de 
compartir, tastar i conèixer en profunditat 
la cultura del formatge; convertint Llançà 
en l’epicentre d’aquesta cultura emergent.

Durant tot el cap de setmana hi van 
haver més d’una vintena d’expositors for-
matgers els quals van presentar més d’un 
centenar de varietats de formatges.

A més a més, també hi van haver ex-
positors artesans, expositors locals i un 
gastro espai.

I com a nota destacada, es va comptar 
amb un extens programa d’activitats gra-
tuïtes durant tot el dissabte i el diumenge; 
Tallers, jocs, concursos, cercaviles entre 
d’altres activitats.

FIRA D’ANTIGUITATS I 
BROCANTERS

El dimarts 15 d’agost de 2017 es 
va poder gaudir d’una nova fira 
d’antiguitats i brocanters. La fira 

que es va dur a terme a la Pineda del Port 
de Llançà va acollir un públic nombrós que 
va poder visitar la fira entre les 9 i les 20 
h del vespre.

TURISME
BENESTAR 
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ACTES DEL DIA DE LA DONA

Enguany els actes del Dia de la Dona 
es van iniciar amb la inauguració de 
l’exposició “La lluita per l’oportunitat 

de viure” (imatges cedides per l’Institut 
Català de la Dona). Recorregut a través 
dels planells exposats, de les experiències 
i aportacions de diferents episodis de les 
vides de les dones, del 1931 fins al 1978. 

Dissabte 11 de març de 2017 es va 
dur a terme la xerrada “Amor i sexualitat, 
quins contes ens han explicat?” a càrrec 
Cristina Vila, sociòloga, en la qual es va fer 
una mirada crítica i desenfadada cap els 
mites de l’amor romàntic.

Al vespre es va fer el tradicional so-
par del Dia de la Dona al Restaurant Beri, 
amenitzat amb música en viu.

Finalment, els actes van concloure 
amb la representació de “Dones Fosques”, 
una narració de llegendes protagonitzades 
per dones amb poders extraordinaris, a 
càrrec d’Assumpta Mercader i el percus-
sionista Joan Hernández, 

CAT@SALUT LA MEVA SALUT

És un espai de consulta digital, per-
sonal i intransferible. És un espai 
on hi trobarem la nostra informació 

personal de salut, les dades més rellevants, 
i també podrem fer tràmits electrònics de 
forma segura i confidencial.

Només necessitem ser majors de 18 
anys, tenir telèfon i correu electrònic.

CONVENI MAGATZEM 
D’ALIMENTS

L’ajuntament i l’empresa Vijuvent  
SLU han signat un conveni pel qual 
l’empresa cedeix a l’Ajuntament, 

de manera gratuïta, l’ús d’un local situat a 
l’Avinguda Europa, per destinar-lo a centre 
de recollida, emmagatzematge i reparti-
ment  d’aliments, podent ser compatible  
aquesta activitat amb la d’oficines i altres 
usos dels serveis socials municipals.

Properament s’hi ubicarà el magatzem 
d’aliments, amb la col·laboració i gestió de 
Creu Roja Llançà.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA 
TEATRAL “VISCA LA VIDA!”

Els passats 22 i 23 d’abril va tenir lloc 
la representació de l’obra “Visca la 
Vida!” a càrrec del grup de teatre “El 

Club del 69”,  grup de teatre del Casal del 
Pensionista de Llançà a la sala d’actes de 
la Casa de Cultura. 

“Visca la Vida”  ens parla de diferents 
aspectes de la societat, amb un caire molt 
divertit i amb humor , amb un missatge 
molt positiu i d’esperança de vida. 

NOVA EDICIÓ DE LA CAMPANYA 
DE CONCIENCIACIÓ DE LES 
DEPOSICIONS DE GOS QUE NO 
ES RECULLEN

Degut a l’increment de deposicions 
de gos a tot el poble en general, 
des de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà 

de l’Ajuntament de Llançà s’ha realitzat 
una nova edició de la campanya “Que no 
ens envaeixin”.

Aquesta campanya va especialment 
dirigida als nens i nenes de Llançà, per  
tal que ells també ajudin en aquesta difícil 
tasca.

La campanya s’ha dissenyat amb tires 
de dibuix còmic, amb uns missatges molt 
entenedors, per facilitar la comprensió dels 
nens i nenes.

En aquesta campanya s’ha dema-
nat la col·laboració ciutadana de tots els 
llançanencs i llançanenques, recordant les 
sancions econòmiques (de 300,00 euros) 
per aquestes accions incíviques.

Imatge del final de la representació de l’obra teatral “Visca la vida!”.
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CLOENDA DE LES ACTIVITATS 
DEL CASAL MUNICIPAL DEL 
PENSIONISTA

L’acte de cloenda d’activitats del Ca-
sal Municipal del Pensionista, en-
guany va tenir lloc a la Casa de Cul-

tura, on  es va fer lliurament dels diplomes 
i trofeus a tots i totes els i les assistents 
als tallers i activitats del Casal  durant el 
curs 2016-2017.

Tot seguit es va servir un refrigeri per 
tancar l’acte.

CARAVANA PER PRENDRE LA 
PRESSIÓ ARTERIAL

Cor-Fi, associació creada amb la fina-
litat de prevenir  i ajudar als malalts 
del cor i a les seves famílies, va po-

sar a disposició de la població una cara-
vana a l’aparcament de la platja del port 
per prendre la pressió arterial, fer controls 
de glicèmia i electro-cardiogrames, total-
ment gratuït per les persones que s’hi van 
interessar.

Tanmateix es va organitzar una con-
ferència a càrrec del cardiòleg Dr. Marco 
Antonio Paz, qui va informar entre d’altres, 
de les novetats i avenços sobre aquesta 
malaltia.

DONACIÓ DE ROBA USADA

Llançà dóna més de sis tones de 
roba usada a Humana per a dotar-
les d’una finalitat social:

La reutilització i reciclatge de la roba 
recollida evita l’emissió de 21 tones de 
CO2, en no ser enviades a un abocador 
per a incineració.

ADQUISICIÓ D’UN NOU VEHICLE 
ADAPTAT

L’Ajuntament ha adquirit un nou 
vehicle adaptat, subvencionat en 
part per la Diputació de Girona, pel 

transport de persones amb necessitats 
especials del municipi. 

CAMPANYA “CÀNCER DE 
COLON, NO LI DONIS TEMPS”

L’Ajuntament de Llançà col·labora 
amb la campanya organitzada per 
l’Hospital de figueres juntament amb 

l’Àrea Bàsica de Salut de Llançà “càncer 
de colon, no li donis temps”

En el marc d’aquesta campanya es va 
realitzar una xerrada a càrrec de la Dra. 
Mònica Rivera, digestòloga de la Funda-
ció Salut Empordà, qui va explicar entre 
d’altres temes, l’importància de fer la prova 
de detecció precoç.

ACTES PER LA LLUITA CONTRA 
EL CÀNCER

L’Associació Contra el Càncer de 
Llançà els mesos de setembre i oc-
tubre va fer la recol·lecta anual per 

poder recaptar fons per aquesta malaltia i , 
aquest mes d’octubre, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Llançà,  va muntar una 
parada durant tot el dia a la Plaça Major 
per recaptar fons i també vendre marxan-
datge de  l’associació.

El diumenge 3 de setembre de 2017, 
a la Casa de Cultura de Llançà, es va or-

Durant l’acte es va fer lliurament dels diplomes i trofeus a tots i to-
tes els i les assistents als tallers i activitats del Casal durant el curs 
2016-2017.

Imatge del nou vehicle adaptat per transportar persones amb ne-
cessitats especials.

HOMENATGE A LA VELLESA

Un any més, el Pavelló Municipal 
d’Esports va ser l’escenari per re-
tre un sentit homenatge a les per-

sones de més edat del municipi. Va tenir 
lloc el 27 de maig de 2017. En aquesta 
diada es va homenatjar a la Sra. Isabel 
Echevarria Gorriti i al senyor Sr. Eugeni Deu 
Riera com a dona i home de més edat del 
municipi i a la Sra. Rosa Tressens Buscail  i  
el Sr.    Jaume Garriga Pi  com a matrimoni 
de més edat.

Com cada any, la Colla del Ranxo va 
ser l’encarregada de preparar el dinar, 
que va ser servit pel grup de voluntaris de 
l’Homenatge a la gent gran i amenitzats 
pels balls dirigits per la Liliane Augé i la 
seva escola. 

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

Amb motiu de la celebració del Dia 
Mundial Sense Tabac, durant el 
mes de maig es va realitzar una 

jornada on infermers/es del CAP de Llançà 
i de El Port de la Selva amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Llançà van col·locar 
una carpa al mercat de la vila amb infor-
mació per poder deixar de fumar. Amb 
aquest objectiu, durant tota la jornada es 
va bescanviar una cigarreta per una poma 
a tothom qui va voler.

DINAR DEL SOCI DEL CASAL 
CULTURAL DEL PORT

El tradicional dinar  anual del soci del 
Casal Cultural del Port enguany es 
va celebrar a l’Hotel Gri-Mar de 

Llançà durant el mes de juny i un any més 
va a tornar a convertir-se en una de les 
festes emblemàtiques de la gent gran de 
Llançà.

CONVERSES GRATUÏTES EN 
ANGLÈS AL CASAL DEL PORT

L’associació Love Cambodia va dur 
a terme la primera sessió de con-
versa gratuïta en anglès al Casal del 

Port de Llançà, amb els professors nadius 
Andy i Sharon que voluntàriament, cada 
divendres del mes d’octubre van oferir 
converses de manera gratuïta.

EXPOSICIÓ AURORA 
CROMÀTICA 

Els alumnes del Casal Municipal del 
Pensionista, per finalitzar el curs  
2016-2017,  de la mà de la profes-

sora Laia Pol,  van oferir una exposició de 
les seves obres. Durant el curs van treba-
llar diferents tècniques de pintura,  com 
l’acrílica, oli i aquarel·la entre d’altres.

La inauguració va tenir lloc el dia 29 de 
juny de 2017 a la sala d’exposicons de la 
casa de Cultura.

Imatge de la festa de l’Homenatge a la Vellesa al Pavelló Municipal 
d’Esports.

Imatge dels alumnes del Casal Municipal del Pensionista que van 
oferir una exposició de les seves obres.

Imatge del dinar anual del soci del Casal Cultural del Port a l’Hotel 
Gri-Mar.
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DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE 
MAMA

El 20 d’octubre de 2017 es va com-
memorar el dia Mundial del Càncer 
de Mama amb una conferència 

sobre com conviure amb un procés de 
càncer de mama, a càrrec de Lidia Albert 
i Mercè Gascon de l’Associació Iris de Fi-
gueres.

La xerrada es va desenvolupar a la sala 
de conferències de la Casa de Cultura.

NOCES D’OR

L’Ajuntament de Llançà i el Casal 
Municipal del Pensionista van retre 
un homenatge a les parelles llança-

nenques que fein cinquanta anys de casats 
en la tradicional festa de les Noces d’Or, 
el passat 28 d’octubre.

Aquest any els matrimonis homenatjats 
són els formats per:

• Pere Badosa Castelló i Francisca 
Roig Estela.

• Josep Rius Serra i Rosa Juanola 
Cruz.

• Miquel Escarpanter Iglesias i Se-
rafina Olivet Quintana.

• Manuel García Cañon i Mª Antonia 
Cortés Acosta.

• Francis Bracq i Mª Immaculada 
Boada.

• Esteve Borràs Pacreu i Mª Antonia 
Pagès Mallol.

BENESTAR 
SOCIAL
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ACORD DE COL·LABORACIÓ EN 
AJUTS SOCIALS AMB LA CAIXA 

L’Ajuntament de Llançà i l’Obra Social 
de La Caixa  han signat un  acord de 
col·laboració en ajuts socials, apor-

tant  aquesta entitat  un donatiu econòmic 
de 2.500,00 euros  a fi de col·laborar en els 
diferents projectes d’acció social, amb la 
finalitat d’ajudar a famílies en risc d’exclusió 
social. 

ANIVERSARIS CENTENARIS

L’Ajuntament de Llançà ha volgut 
acompanyar, en aquesta diada tant 
especial, a les persones que van as-

solir el centenari. Així: 
• El 18 de setembre de 2017 la Sra. 

Inés Guday i Deu va fer 100 anys. 
• El 21 octubre de 2017 el Sr. Joan 

Pacreu Bes va celebrar  el seu centenari.
• El 15 de juliol de 2017 la Sra. Isa-

bel Budó Corominas va celebrar els102 
anys.

EL CLUB DE LA FEINA

El Club de la Feina és un servei gra-
tuït que ofereix l’Àrea de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà un divendres al mes a 
Llançà, amb la finalitat d’ajudar a totes 
aquelles persones que estan buscant feina. 
Acosta’t a la Casa de Cultura de Llançà a 
consultar les ofertes de feina i fes ús del 
servei de El Club de la Feina per millorar 
les teves oportunitats laborals.

PARCS URBANS DE SALUT

D’abril a juny es van realitzar sessions 
gratuïtes als parcs urbans de salut 
de Llançà, tant del port com de la 

vila. Les dinamitzacions van ser setmanals 
i supervisades per un fisioterapeuta.

ganitzar un concert de gospel a càrrec de 
l’Empordà Gospel Choir per recaptar fons 
per la lluita contra el càncer. 

L’ ac te  va  se r  o rgan i t za t  pe r 
l’Ajuntament de Llançà amb la col·laboració 
de l’Associació contra el Càncer de Llançà. 

La recaptació total per aquesta causa 
va ser de 3.500,00 euros.

SERVEI DE BUS GRATUÏT PER 
ANAR A LA PISCINA DE ROSES

De setembre a juny, seguint el calen-
dari escolar, l’Ajuntament de Llançà 
posa a disposició de les persones 

jubilades del municipi un servei de bus 
gratuït per anar a la piscina municipal de 
Roses, amb la intenció de fomenar la salut.

VILES FLORIDES 

El municipi entra a formar part del 
moviment Viles Florides, que ja 
suma 115 municipis a tota Cata-

lunya així com més de 300 llars i espais 
públics al llarg de tot el territori. 

El passat 22 de setembre, Llançà va 
ser guardonat amb el distintiu de Vila Flo-
rida 2017, amb el reconeixement de dues 
Flors d’Honor, per part del Jurat de Viles 
Florides. L’acte de lliurament de la distinció 
s’ha realitzat al teatre Can Gumà de Mollet 
del Vallès. Aquests guardons s’entreguen 
segons el criteri d’un jurat especialitzat, 
amb un màxim de cinc distintius. 

Aquest projecte que compta amb el 
suport de l’Agència Catalana de Turisme, 
promou la transformació de racons a tra-
vés de la flor i la planta ornamental i con-
diciona a preservar, valorar i millorar els 
espais verds del municipi així també com 
la resta d’espais urbans, fomentant amb 
les noves plantacions adaptades al clima 
mediterrani una jardineria més sostenible 
i eficient, reduint la despesa habitual. (El 
total de zones verdes és de 318.000 m2, 
dels quals 19.000 es poden considerar 
espais verds i parcs i jardins urbans, i la 
resta 299.000 m2 com a zones verdes 
periurbanes i/o semi forestals)

El projecte és obert a tothom, tant als 
municipis com a empreses, col·lectius o 
particulars i esperem amb aquesta aposta 
implicar-hi també a tots els llançanencs, 
guarnint i embellint els seus balcons i 
façanes amb la conseqüent millora de 
l’impacte visual del conjunt, valor afegit i 
molt important que serà el de donar més a 
conèixer el municipi pel que fa a l’atractiu 
de les rutes turístiques, el patrimoni i el 
seu entorn, d’acord amb la preservació, 
respecte i millora dels espais públics de la 
vila i el seu entorn.  

PROGRAMA “+60 ALT 
EMPORDÀ”

L’Ajuntament de Llançà ha dut a 
terme el programa “+60 Alt Empor-
dà”. Un procés participatiu iniciat 

pel Consell Comarcal de l’alt Empordà 
amb l’objectiu de  conèixer les trajectòries 
d’envelliment a la població i les necessitats 
associades,  per tal de promoure línies de 
reflexió i millorar les polítiques públiques 
locals per a aquesta etapa vital, cada cop 
més activa, mitjançant unes sessions par-
ticipatives on cadascú dels participants 
aportava idees per la població.

La finalitat és operativitzar les propos-
tes i ajudar a l’ajuntament a definir les prio-
ritats del municipi en relació a l’envelliment 
actiu, tenint en compte la participació i im-
plicació de tota la ciutadania.

Matrimonis homenatjats.
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CARÓS I RIVERA S’IMPOSEN 
A LA VIII MITJA MARATÓ DE 
L’ALBERA DE LLANÇÀ

El passat 14 de gener es va dur  a 
terme la vuitena edició de la Mitja 
Marató de Muntanya de l’Albera, or-

ganitzada per la Unió Excursionista Llança-
nenca. Es tracta d’una clàssica dintre del 
circuit de mitges maratons del calendari 
gironí. La seva data, mitjans de gener,  ani-
ma que esdevingui la primera prova de la 
temporada pels participants. 

Atenent a moltes propostes dels par-
ticipants, aquest any es va proposar una 
cursa de 10km. El recorregut era connectar 
el primer tram  i darrer tram de la mitja 
marató a través de a la muntanya emble-
màtica de Puig Tifell.  Aquesta novetat ha 
estat molt ben valorada pel més de 100 
inscrits en aquesta modalitat. 

Un total de 400 participants (suma de 
la proposta de 21 i 10km)  van gaudir de 
l’Albera Llançanenca amb l’al·licient de la 
pluja que va fer que la prova fos una mica 
més èpica.

Pel que fa  a la Mitja, clara victòria del 
corredor de Ripoll Marc Carós amb un 
temps de 1h i 42 minuts i a destacar la 
victòria en categoria absoluta femenina de 
la veterana i reconeguda corredora local 
Montse Rivera amb un temps de 2h i 19 
minuts.

Respecte a la modalitat de 10km, la 
victoria absoluta va ser pel Garrotxí Eric 
Plana i la francesa Anne Claire Estubier.

Respecte als guanyadors de la VII  Mi-
tja Marató de l’Albera, celebrada durant el 
mes de gener de 2017, la primera noia va 
ser la Patricia Torres que va fer la prova en 
2 hores i 16 minuts.  Tot seguit van arribar 
Cristina Vilarnau i Claudia Boudry comple-
tant així el podi absolut femení.

La classificació la va tancar la Ioia 
Comamala que malgrat uns petits proble-
mes físics va mostrar un gran orgull i punt 
d’honor al voler acabar fent la majoria del 
trajecte sense cap acompanyament. 

LLANÇÀ CELEBRA DEL DIA 
MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA

El passat dissabte 8 d’abril, va tenir 
lloc a la Plaça Major de Llançà, un 
programa d’activitats relacionats 

amb el dia Mundial de l’Activitat Física. Cal 

ESPORTSESPORTS

destacar que, per ser la primera edició, la 
participació va ser molt elevada.

Es va organitzar conjuntament amb el 
CAP de Llançà i la col·laboració de la Unió 
Excursionista Llançanenca, l’Escoleta Trail-
running Vilajuïga-Llançà, el Gimnàs Fitness 
Grifeu, el Forn Ebre, la Pastisseria Guisset, 
Creu Roja, l’Escola d’Art Coreogràfic de 
Llançà i els Supermercats Valvi.

Una jornada per prendre consciència 
de la importància de realitzar activitats fí-
siques regularment per gaudir d’una vida 
saludable, on es van poder realitzar ex-
cursions, tallers de relaxació o classes de 
zumba.

ES CONSOLIDA LA XIII MARXA 
DE RESISTÈNCIA 24H DEL CAP 
DE CREUS DE LLANÇÀ

Durant la Setmana Santa es va ce-
lebrar la ja tradicional Marxa de 
Resistència 24h del Cap de Creus 

de Llançà. 
Un total de 600 participants, el màxim 

permès per l’organització, van gaudir d’un 
fantàstic dia de primavera als espais natu-
rals del municipi de Llançà i entorns: PNIN 
de l’Albera i el Parc Natural de Cap de 
Creus.

L’entitat organitzadora, l’Unió Excur-
sionista Llançanenca va proposar tres 
modalitats a realitzar; la Mini (27km), la 
Mitja (60km) i la prova reina, l’Ultra (87km). 
Aquestes modalitats destaquen per la seva 
enorme bellesa paisatgística i cultural, des 
de Cap de Ras al far del Cap de Creus, 
passatn per Sant Pere de Rodes o la Casa 
Museu Dalí, entre d’altres. 

A la modalitat Ultra la victòria va ser 
per en Dominique Jaquemet i Isa Aguilar 
amb un temps de 10h05 i 12h05 a la ca-

7. ESPORTS

PLAYOFF D’ASCENS A 2ª 
CATALANA DEL CE LLANÇÀ

El CE Llançà va viure el passat any 
una temporada històrica. Després 
dels bons resultats obtinguts du-

rant la lliga, el conjunt llançanenc es va 
classificar per jugar l’eliminatòria d’ascens 
a Segona Catalana. Els partits van ser el 4 
de juny a Llançà, a l’anada, amb el resultat 
d’empat a 0 i el 10 de juny, a la tornada, a 
St. Jaume de Llierca amb el resultat favo-
rable d’1 a 0 pels de la Garrotxa, malgrat 
el bon joc, amb aquest resultat global, el 
CE Llançà  no va poder assolir l’ascens a 
la nova categoria.

I CAMPUS XAVI REY 
ORGANITZAT PEL CB GRIFEU 
LLANÇÀ

La setmana del 24 al 28 de juliol es 
va realitzar el I Campus Xavi Rey, 
organitzat pel CB Grifeu Llançà amb 

la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà.
De dilluns a dijous els més joves del 

Club Bàsquet Grifeu van poder gaudir , 
matí i tarda, d'unes jornades de tecnificació 
i diversió amb entrenadors de primer nivell 
i sota la supervisió de Xavi Rey, exjugador 
ACB, internacional amb la selecció espan-
yola i actual jugador a l'equip turc Ankara 
DSI de la Segona Divisió. 

MINIOLIMPIADES DE 
TAEKWONDO

Diumenge 14 de maig de 2017 al 
Pavelló Municipal d’Esports de 
Llançà, es va celebrar una nova 

edició de les “miniolimpiades" de Tae-
kwondo 2017 organitzades conjuntament 
entre el Club Ki-Hop Llançà i el Club Ki-
Hop Figueres. Hi van participar uns 250 
competidors entre més de 10 clubs vinguts 
d'arreu de la província.

TORNEIG DE BÀSQUET FLAMA 
DEL CANIGÓ FEMENÍ

El 17 i 18 de juny al Pavelló Municipal 
d’Esports de Llançà es va dispu-
tar el torneig transfronterer Flama 

del Canigó FEMENÍ amb la participació 
del Barça CBS (com a campió català) i el 
Cerdanyola Vila Universitària  (sots campió 
català), per la banda francesa van parti-
cipar el Solerien BC i el Nimes Bàsquet.

La final la varen disputar els dos equips 
catalans, que anteriorment havien guan-
yat els seus respectius enfrontaments als 
equips francesos, amb victòria pel Cer-
danyola amb una cistella al darrer segon 
de partit.

Imatge d’un dels partits d’ascens a Segona Catalana que el CE 
Llançà va disputar contra el St. Jaume de Llierca. 

Imatge amb tots els participants de les miniolimpiades de Taekwon-
do al Pavelló Municipal d’Esports de Llançà. 

Imatge dels dos equips catalans, Barça CBS i Cerdanyola Vila Uni-
versitària, que van disputar la final del torneig.

Imatge amb tots els participants del I Campus Xavi Rey al Pavelló 
Municipal d’Esports de Llançà.

Imatge d’una de les activitats que va realitzar el Gimnàs Fitness Gri-
feu.
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Vies Braves és una xarxa pública 
d’itineraris marins a la Costa Brava desti-
nada a la pràctica d’activitats esportives, 
lúdiques i pedagògiques. Aquests itineraris, 
que transcorren paral·lels als camins de 
ronda de la Costa Brava, estan senyalitzats 
i abalisats, i permeten que tothom pugui 
gaudir i explorar el litoral des del mar de 
forma segura.

Durant tot l’estiu, es van realitzar di-
verses accions de dinamització a càrrec 
de Vies Braves, així com també de l’entitat 
llançanenca Tintoreres, que amb el seu 
treball van ajudar a promocionar i dinamit-
zar aquests canals de natació en aigües 
obertes. 

Enguany, es treballa amb Vies Braves 
per establir els canals que es podran gau-
dir el proper estiu.

LES SORTIDES DE TRAIL 
RUNNING A LLANÇÀ, UN 
CLÀSSIC DE L’ESTIU

9 rutes, 100 km, 5.000 metres de Des-
nivell positiu, 2 espais naturals (P.N 
Cap de Creus i P.N.I.N  de l’Albera) 

i 6 municipis... Aquestes són algunes da-
des que resumeixen les sortides de trail 
running que han proposat, per cinquè es-
tiu consecutiu, la secció de Trail de l’Unió 
Excursionista Llançanenca; Tramuntanya 
amb la col·laboració de l’Àrea de Turisme 
de Llançà del consistori.

III AQUATLÓ  SOLIDÀRIA PER 
PARELLES A LLANÇÀ

El passat  dissabte 19 d’agost va te-
nir  lloc a Llançà la tercera edició de 
l’Aquatló Solidària per parelles. Un 

total de 36 parelles van gaudir d’aquesta 
activitat, sens dubte, una de les més di-

ESPORTSESPORTS

vertides de l’estiu a Llançà, pel seu caire 
popular i pel gran ambient que genera a la 
Platja de Grifeu, la qual estava repleta de 
gent animant als participants.

La sortida  va tenir lloc des de la Pla-
tja de Grifeu i es tractava de fer 1 km de 
natació en aigües obertes, tot aprofitant la 
Via Brava instal·lada a aquesta platja, per 
després fer seguidament 5km de cursa a 
peu per la zona de Cap de Ras i retornar 
de nou a la Platja de Grifeu.

Un dels principals atractius de l’activitat 
era  que s’havia  de fer en parella i s’havia  
d’anar junts en les dues parts del reco-
rregut.

La victòria en categoria de parelles 
masculines va ser per l’equip “Roqui 2.0” 
format per Gerard Roura i Pau Quinta-
no seguits d’en Paco Abarca i Pau Fajol 
(Triatló Tramuntana Figueres) i els joves 
Joel Gálvez i Marc Sayol (Els Taurons co-
rredors).

Pel que fa a les parelles mixtes, la 
victòria va ser per en Marc Ferri i la Lara 
Pazos dels “Tintoreres Llançà” seguits de 
Sònia Bassas i Toni Fàbrega (Trayter) i Cesc 
Sala i Laura Celdrán.

En referència a la categoria de parelles 
femenines, les guanyadores van ser la Ma-
rina Anson i la Lara López del Club Natació 
Figueres, seguides de la Lidia Quera i la 
Marina Granollers (Grifisquad) i de la parella 
formada per  Cristina Puche i Eva Mangas.

L’Aquatló és una activitat organitzada 
conjuntament per Swimfaster i Tintoreres 
Llançà amb el suport de l’Ajuntament de 
Llançà  la qual té una finalitat solidària per 
ajudar el Centre de Lleure El Dofí.

Imatge dels participants de la III Aquatló solidària per parelles.

tegoria masculina i femenina absoluta. I 
pel que fa a la resta de les modalitats els 
guanyadors van ser David Alsina i Cristi-
na Vilarnau , 60km i,  en Xavi Llamas i la 
Paula Reixach van vèncer en la modalitat 
Mini, 27km.

LA III EDICIÓ DE LA TRAVESSIA 
DE LA VERGE DEL CARME DE 
LLANÇÀ ES CONSOLIDA AMB 
MÉS DE 250 PARTICIPANTS 

El passat divendres 14 de juliol va 
tenir lloc la tercera edició de la tra-
vessia de la Verge del Carme orga-

nitzada pel club local llançanenc; Tintoreres 
Swimming Club amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Llançà.

El recorregut de la travessia era nedar 
de la Platja de Grifeu a la Platja del Port, un 
track de 1.200m i la participació va superar 
els 200 inscrits.

La victòria va ser pel reconegut neda-
dor figuerenc Héctor Ruiz fent un temps 
de 13  minuts i 54 segons. La segona i 
tercera posició absoluta masculina va ser 
per en  Marc Luque i Gerard Roure respec-
tivament. Pel que fa a la categoria absoluta 
femenina, la guanyadora va ser la Marina 
Alvarez amb un temps de 17 minuts i 26 
segons seguida de la Marina Baraut i la 
Sandra Taboada.

També van ser premiats els/les  tres 
primers i primeres sub 16 el quals van ser; 
Miquel Llinares, Mario Sarabia i Pere Ansón 
en categoria masculina i, Nuria Taboada 
seguida de Marina Ansón i Emma Feliu en 
categoria femenina.

I finalment, es van reconèixer els pri-
mers locals tant en categoria masculina i 
femenina els quals van ser els germans 
Sergi i Joana Pagès.

Cal destacar també que l’organització 
va fer un merescut reconeixement al ne-
dador veterà, Victor Pallach que, amb 72 
anys encara neda les travessies de la zona.

Aquest any, igual que l'anterior edició, 
es va mantenir el recorregut KIDS pensat 
pels més petits on van participar una tren-
tena de nens i nenes.

L’organització valora molt positivament 
l’activitat ja que s’han assolit els seus ob-
jectius que son fomentar una activitat fa-
miliar, divertida, de festa major i d'esport, 
on els valors competitius queden en segon 
terme.

LA NATACIÓ EN AIGÜES 
OBERTES ES CONVERTEIX 
EN UNA DE LES PRINCIPALS 
APOSTES D’AQUEST ESTIU A 
LLANÇÀ

Com ve essent habitual en aquests 
darrers anys, l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament de Llançà proposa un 

estiu amb una proposta de 500 activitats 
diverses i orientades a tots els públics, es-
pecialment les famílies i als amants dels 
esports outdoor.

És en aquest sentit durant l’estiu 2017 
es va apostar, conjuntament amb l’Àrea 
d’Esports, per promocionar la natació en 
aigües obertes. 

La primera acció a tenir en compte 
és que Llançà va oferir dues vies braves 
pensades per dos perfils d’usuaris: El perfil 
bàsic amb una proposta de via de 600m 
que va de la Platja de Grifeu a la Platja de 
l’Argilera i el perfil expert amb una via de 
1700m que uneix la Platja del Cau del Llop 
llançanenca a la Platja d’en Robert de El 
Port de La Selva.

Imatge d’alguns participants de la III Marxa de Resitència.

Imatge de la sortida de la III Travesia de la Verge del Carme.

Imatge d’una de les sortides de trail running d’aquest estiu.
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MEMORIAL PERE PACREU

Dissabte 19 d’agost es va celebrar 
el II Torneig Pere Pacreu. Van par-
ticipar en format de campionat 

triangular els primers equips del Gironès-
Sàbat, la UE la Jonquera i el CE Llançà. El 
vencedor del torneig va ser la UE Jonquera 
després de vèncer al Gironès-Sàbat i em-
patar a 0 amb els locals.

NOU BAR AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL

L’Ajuntament de Llançà està treba-
llant en la millora de les instal·lacions 
del camp de futbol municipal. En 

aquest sentit, s’ha construït un nou espai 
entre el camp de futbol de gespa natural i 
el camp de futbol de gespa artificial.

La construcció s’ha realitzat per mitjà 
de mòduls prefabricats. Per col·locar-los, 
s’ha arranjat aquesta zona intermitja, pavi-
mentant-la i dotant-la dels serveis d’aigua 
i llum.

L’Ajuntament ha signat un conveni 
de cessió d’ús d’aquest espai amb el CE 
Llançà. El Club llançanenc l’ha destinat a 
col·locar el nou bar del camp de futbol.

Aquest nou equipament permetrà una 
visió simultània dels dos camps de futbol.

XVII EDICIÓ DEL MEMORIAL 
PACO ÁVILA

En aquesta darrera edició celebrada a 
finals de maig i principis de juny del 
2017 es va tornar a recordar la figu-

ra d’en Paco Avila, ex-entrenador, delegat 
i col·laborador del CE Llançà, fent partícips 
a tots els equips del futbol base del club, 
gaudint de 4 dies intensos de futbol.

ESPORTSESPORTS

Sènior masculí: Adrià Pacreu, Xavier Salvat, Jordi Boher, Arnau Jua-
nola, Luís Ares, Ruben Amo, Angel Turrà, Albert Cusí, Marc López,  
Isaac Albañil i Joan Rivera. Entrenadors: Jordi Granollers i Francesc 
Salvat.

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS 
DEL CE LLANÇÀ DE LA 
TEMPORADA 2017/18 

El diumenge 22 d’octubre va tenir lloc 
la presentació dels equips del CE 
Llançà. Enguany, es van presentar 

disset equips formats per 214 jugadors/
es. A l’acte, va assistir el delegat territo-
rial de la Federació Catalana de Futbol, el 
Sr. Manel Núñez, i el regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Llançà, Sr. Juanjo Serrán.

En el marc d’aquest acte, es va dis-
putar el partit entre el CE Llançà i el CE 
Agullana.

Mini masculí groc: Brian Álvarez, Guillem Tarrés, Ariel Macías, Pol 
Moreno, Marc González, Pau Nogué, Martí Bonareu, Francesc Ma-
llol, Óscar Latorre i David Cruz. Entrenador: Joan Nogué. Delegat: 
David Bonareu.

Mini femení vermell: Joana Albi, Meritxell Fàbrega, Indra Rodríguez, 
Laia Baus, Ona Cardoner, Mireia Roquer, Ona Matarín, Berta Pi, Carla 
Maranges i Mar Fortea. Entrenadors: Fidel Baus i Sònia Parrot. De-
legada: Fina Barris.

Cadet femení groc: Julia Martínez, Marina Albacete, Xènia Bonsoms, 
Paula Cortés, Mar Mension, Helena Pagès, Camila Castillo, Olga 
Fernández, Cristina Contreras, Paula Ginjul, Irene López i Mireia Bat-
lle. Entrenadors: Josep M. Parrot i Esther Bautista. Delegada: Neus 
Antich.

VIES BRAVES SWIM RUN 
PORTBOU- COLERA- LLANÇÀ

El Vies Braves SwimRun és un esde-
veniment lúdic-esportiu que combi-
na els esports de senderisme/córrer 

(running) amb la natació en aigües obertes, 
sense interrupcions ni transicions, al llarg 
d’un recorregut marcat. Aquest esport pro-
vé dels països nòrdics i es practica per 
parelles o individualment.

La costa que uneix Portbou-Colera 
i Llançà, denominada també “La Mar 
d’Amunt”, és un escenari ideal per practi-
car SwimRun, perquè la majoria d’itineraris 
discorren en paral·lel als camins de ronda, 
o tenen correspondència amb la xarxa de 
senders locals i els trams d’aigua estan 
perfectament delimitats per les boies de les 
Vies Braves de Portbou, Colera i Llançà.

Cal destacar que, Vies Braves orga-
nitza esdeveniments SwimRun i també 
compta amb un circuit permanent de Swi-
mRun situat entre els  municipis de Colera 
i Llançà (Alt Empordà).

LLANÇÀ ACULL LA SEMIFINAL 
DE LLIGA CATALANA FEMENINA 
I CELEBRA EL MEMORIAL 
RAFEL MORA 

El passat dissabte 16 de setembre el 
Pavelló Municipal de Llançà va aco-
llir la Semifinal de la Lliga Catalana 

entre l'Spar CityLift Girona i l'Snatt's Feme-
ní St. Adrià. Desprès d’un intens partit de 
bàsquet les noies del Spar CityLift Girona 
es van classificar per la final que es jugarà 
aquest cap de setmana a Reus desprès 
de guanyar per 88 a 55.

L’Ajuntament de Llançà i el Club Bàs-
quet Grifeu van aprofitar l’ocasió per a ce-
lebrar una nova edició del Memorial Rafel 
Mora. En aquest acte l’Spar CityLift va ho-
menatjar la vídua de Rafel Mora amb una 
samarreta del club amb el dorsal número 
4, dorsal que havia portat sempre Mora en 
els seus anys com a jugador; i l’Ajuntament 
de Llançà i el Club Bàsquet Grifeu li van 
lliurar un ram de flors.

BONA TEMPORADA PEL CB 
GRIFEU LLANÇÀ

La temporada passada va ser molt 
prolífica pel CB Grifeu Llançà. El 
sènior es va proclamar campió de 

lliga en la categoria de Tercera Territorial 
B. Per la seva part, les noies del cadet 
femení groc es van proclamar campiones 
provincials i van assolir el sotscampionat 
de Catalunya. El mini masculí groc es va 
proclamar  subcampió provincial, el que li 
va donar lloc a accedir als campionats de 
Catalunya, obtenint el 6è lloc. I el mini fe-
mení vermell es van proclamar campiones 
provincials i al campionat de Catalunya van 
assolir el 4t lloc.

Dos dels participants del Vies Braves Swim Run.

Entrega de trofeu a una jugadora de l’Spar CityLift per part de 
l’Alcalde Pere Vila i Fulcarà.
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JOVENTUTJOVENTUT

8. JOVENTUT

LLANÇÀ ESTRENA NOU 
SKATEPARK

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Llançà ha respost a les deman-
des dels joves riders llançanencs, 

els quals sol·licitaven des de feia temps un 
espai habilitat per poder patinar amb lliber-
tat, amb la instal·lació d’un nou skatepark a 
l’Espai Jove de Llançà, anomenat popular-
ment “La Salanca” i el qual es troba situat 
a la carretera de Portbou sense número.

El nou skatepark que consta de quatre 
mòduls d’iniciació (una manualera, un fun-
box, un rail i un kicker) ha estat dissenyat 
pels joves riders llançanencs juntament 
amb els responsables de l’Àrea de Joven-
tut de l’Ajuntament de Llançà.

A banda dels quatre mòduls d’iniciació, 
també s’ha ampliat la pista de l’antic skate-
park fins arribar als 20 metres de llargada 
per 8 d’amplada per optimitzar l’espai de 
patinatge.

L’Àrea de Joventut, amb la intenció 
de millorar l’actual equipament, donat que 
no és de grans dimensions, estudiarà una 
nova ubicació per ampliar-lo.

TORNA LA SETMANA JOVE

Durant la Setmana Santa d’enguany 
es va reprendre la Setmana Jove de 
Llançà, setmana plena d’activitats 

diverses adreçades als joves del municipi 
principalment, tot i que degut a l’època 
en què es realitza també acull els joves 
turistes.

Durant aquesta setmana es van rea-
litzar tant activitats esportives com tallers 
varis de diferents branques tant per nois 

Rafel Estela. A les 17.30 h de la tarda es 
va realitzar una festa holi infantil adreçada 
als més petits de la casa. Durant la festa 
els participants van poder comprar sobres 
de pols de colors a preus econòmics per 
fer-los servir durant la festa. Posteriorment, 
es va finalitzar la festa amb una festa de 
l’escuma d’una hora de duració. 

A la nit i al mateix emplaçament, es 
va realitzar la festa holi pels més grans i 
seguint  la mateix tònica de la festa holi 
infantil. Val a dir que el festival va ser total-
ment gratuït i que es va comptar amb el 
servei de prevenció i de vigilància durant 
tot el festival.

FESTA DE HALLOWEEN

Amb motiu de la celebració de la 
Festa de Halloween, el passat 
28 d’octubre, els alumnes de 4t 

d’ESO i l’AMPA de l’institut de Llançà van 
organitzar un festa per recaptar diners pel 
viatge de final de curs. La festa, que es va 
realitzar al gimnàs de l’institut, va comptar 
amb l’actuació del grup alt empordanès 
Julay’s que va amenitzar la festa amb la 
seva música. Val a dir que l’entrada a la 
festa va ser gratuïta.

NOU CURS DE MONITORS DE 
LLEURE

Durant el mes de desembre, es va 
realitzar el curs de monitors de lleu-
re organitzat per l’Àrea de Joventut 

de l’Ajuntament de Llançà i el Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà. Els curs que ha 
comptat amb una vintana de participants 
s’ha realitzat a la Casa de Cultura i ha estat 
a càrrec de l’Escola Empordà.

niment dedicat exclusivament a la pràctica 
del skateboard amb la finalitat de poten-
ciar aquest esport al municipi de Llançà. 
En aquesta segona edició es va habilitar 
tota la pista del pati de l’institut amb dife-
rents mòduls d’street perquè qui volgués 
pogués patinar lliurament. A més, es van 
fer tallers d’iniciació i una competició en 
la qual es van donar premis en metàl·lic al 
primer i al segon classificats. Durant tot el 
dia es va comptar amb un servei de barra 
que oferia begudes fresques i entrepans, 
i amb stands d’algunes botigues espe-
cialitzades en aquest esport. Gràcies als 
col·laboradors de l’esdeveniment es va po-
der realitzar durant tota la jornada sortejos 
de material vari relacionat amb l’skate.

Per dur a terme aquesta activitat, l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de Llançà va 
comptar amb el suport de l’Associació 
Skatepark de Figueres.

SORTIDA AL SKATEPARK DE 
PLATJA D’ARO

El passat mes de setembre l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Llançà 
va realitzar una sortida en bus per 

anar a patinar al skatepark del municipi 
de Platja d’Aro. L’activitat estava oberta 
a tothom qui volgués anar a patinar ja fos 
amb monopatí o patinet.

El bus va sortir de Llançà a les 9 h del 
matí de l’Oficina de Turisme en direcció a 
Platja d’Aro i va tornar cap a les 19 h de 
la tarda. Els joves riders van poder patinar 
durant tota la jornada gaudint d’aquests 
esports. 

FESTIVAL HOLI A LLANÇÀ

El 5 d’agost de 2017 l’Àrea de Joven-
tut de l’Ajuntament de Llançà va or-
ganitzar un Festival Holi al pàrquing 

com per noies. La nit del dijous 13 d’abril 
es van realitzar un campionat 3x3 de bàs-
quet al pàrquing de la Platja de Grifeu i 
un campionat de futbol platja a la mateixa 
platja amb un gran èxit de participació.

Entre els diferents tallers que es van 
realitzar cal destacar els tallers de foto-
grafia, de scrapbook, de pintar ungles, 
d’experiments, de galetes de pasqua 
o d’escalada, aquest últim gràcies a la 
col·laboració de la Unió Excursionista 
Llançanenca. El dissabte 15 d’abril va con-
cloure la Setmana Jove amb una Batalla 
de Gallos que finalment es va realitzar al 
pavelló de l’institut per qüestions meteo-
rològiques i que tot i el canvi d’ubicació 
(inicialment s’havia de fer a l’Espai Jove “La 
Salanca”) va agrupar a una gran quantitat 
de joves.

Totes les activitats de la Setmana Jove 
van ser gratuïtes i per primer any es van 
regalar bosses en comptes de samarretes 
a tots aquells joves que van participar com 
a mínim a dues activitats.

BUS GRATUÏT A LES FIRES DE 
FIGUERES

El passat 6 de maig una trentena de 
joves van poder fer ús del servei 
gratuït de bus que l’Àrea de Joven-

tut de l’Ajuntament de Llançà oferia per 
anar a les Fires de Figueres. Els joves van 
poder triar entre diferents horaris tant per 
l’anada com per la tornada, ja que es van 
fer sortides des de Llançà a les 21.30 i a 
les 23.30 h i tornades des de Figueres a les 
3.30 i a les 5 h. Pel bon desenvolupament 
de l’activitat es va comptar amb un moni-
tor acompanyant al bus durant els quatre 
viatges que es van realitzar. 

II EDICIÓ DEL SKATE IN LLANÇÀ

El passat més de juny es va dur a 
terme al pati de l’institut de Llançà la 
II edició del Skate in Llançà, esdeve-

Nou skatepark siuat a l’Espai Jove de Llançà “La Salanca”.

1- Imatge dels joves que van participar a la sortida a Platja d’Aro. 
2- Imatge de la festa holi infantil adreçada als més petits.

Imatge amb els guanyadors de la competició d’skate.

1 2
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NOVES
TECNOLOGIESMEDI AMBIENT

10. NOVES 
TECNOLOGIES

LLANÇÀ AMPLIA LA XARXA DE 
WIFI OBERT

Des d’inicis d’estiu els residents i 
visitants de Llançà poden gaudir 
de més punts de WIFI gratuït a 

Llançà. La Platja del Port, la Plaça Major 
de La Vila, la Platja de Grifeu i l’Oficina de 
Turisme son els punts escollits per gaudir 
d’aquest servei.

Per establir aquesta connexió només 
s’ha de trobar la xarxa WIFI LLANCA i au-
tomàticament, afegint el password “llan-
caestiu” es pot tenir accés directe. Aquesta 
connexió és d’un màxim de dues hores tot 
i que l’usuari es pot connectar les vega-
des que vulgui durant el dia. Amb aquest 
sistema es millora l’agilitat de connexió ja 
que l’accés al wifi és directe.

Des de l’Àrea de Noves Tecnologies 
de l’Ajuntament de Llançà es continuarà 
treballant per oferir aquest servei  i ampliar 
els punts de connexió en tot el municipi.

L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
CANVIA DE COMPANYIA DE 
SUBMINISTRAMENT DE LA 
TELEFONIA FIXA I L’ADSL

Des de principi d’any 2017 que 
l’Ajuntament ha canviat de com-
panyia que subministra la telefonia 

fixa i l’ADSL. Fins aquest any l’empresa 
que subministrava aquests serveis era 
Telefónica de España SAU i des d’ara 
s’ha optat per un operador de reduïdes 
dimensions i més proper, Telecomunica-
cions Garrotxa SL. El principal objectiu de 
l’Ajuntament ha sigut el de tenir un opera-
dor amb qui es pogués dialogar i actuar en 
cas de problemes d’avaries o bé per rea-
litzar actuacions de millora d’una manera 
més propera, efectiva i ràpida. Així mateix, 
el cost final del servei prestat serà nota-
blement inferior al que prestava l’anterior 
companyia.

L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRONICA I L’ARXIU 
MUNICIPAL DE LLANÇÀ

Els mitjans electrònics són un dels 
motors dels processos de moder-
nització i de reforma de les ad-

ministracions públiques, ja que milloren 
l’eficàcia i l’eficiència administratives; la 
transparència, la proximitat i l’obertura de 
les administracions públiques als ciuta-
dans, i també llur rendició de comptes.. 
Enguany l’Ajuntament de Llançà ha posat 
en marxa l’anomenada administració elec-
trònica al nostre municipi.

En aquest sentit i durant aquest any 
2017, l’Arxiu Municipal ha estat treballant 
tant en l’organització de la gestió del sis-
tema de tractament de la preservació i  
conservació i arxiu definitiu , com en el sis-
tema de l’avaluació i eliminació  i accés a 
curt i llarg termini de tota la documentació 
electrònica produïda  per l’Ajuntament de 
Llançà  i la produïda per les relacions ad-
ministratives entre la ciutadania i la nostra 
administració local des d’ara en endavant ..

Per aquest motiu, l’Ajuntament de 
Llançà ha dotat a l’Arxiu Municipal d’un 
nou programa per gestionar i conservar la 
documentació electrònica, l’Alfresco, que 
ha de permetre facilitar la feina del tracta-
ment arxivístic d’aquesta documentació.. 

L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
GENERA NOTIFICACIONS 
I COMUNICACIONS 
ELECTRÒNIQUES

Durant el 2017, l’Ajuntament de 
Llançà ha començat a generar no-
tificacions i comunicacions electrò-

niques a través de la plataforma e-NOTUM. 
L’e-NOTUM és un servei que permet re-
alitzar notificacions d’actes administratius 
(resolucions, decrets, notificacions per a 
contractació, notificacions de sancions de 
trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, 
etc.) i comunicacions per mitjans electrò-
nics, amb totes les garanties jurídiques que 
estableix la normativa vigent.

Pel que fa al ciutadà, aquest pot acce-
dir a les notificacions amb certificat digital 
o amb una contrasenya d’un sol ús que 
rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

9. MEDI AMBIENT

LLANÇÀ CAMINA I PEDALA PER 
LA SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA

Durant el mes de setembre i seguint 
amb el pla d’activitats de la Set-
mana Sostenible i Segura es van 

organitzar les següents activitats:
• Bicicletada popular - diumenge 17 

de setembre amb la col·laboració del Club 
Ciclista Llançà. Va ser un passeig per totes 
les edats pel municipi de Llançà.

• Marxa de BTT – diumenge 24 de 
setembre amb la col·laboració del Club 
Ciclista Llançà. Es tractava d’una propos-
ta d’uns 30km amb uns 1.000 m de D+. 
L’activitat estava enfocada a majors de 12 
anys i tenia un nivell de dificultat mitjana-
alta. Cal remarcar que es tractava d’una 
sortida en grup i que no era una activitat 
competitiva.

• Caminada Popular als Canons de 
Colera – diumenge 24 de setembre amb 
la col·laboració de la Unió Excursionista 
Llançanenca. Una proposta d’uns 12km 
amb un nivell de dificultat baix. Cal remar-
car que es va poder tornar en tren des de 
Colera a Llançà.

PROJECTE “DOFINS DE 
TRAMUNTANA”

El dia 3 de juny es va fer una xerrada 
a la Sala de conferències a càrrec 
de la Dra. Irene Álvarez de Quevedo, 

on es va parlar del projecte que promou 
la conservació dels cetacis i la biodiver-
sitat marina a la zona del Cap de Creus, 
mitjançant la recerca, la custòdia marina i 
la  implicació de tots els usuaris del mar.

ASSOCIACIÓ “PLATGES NETES”

Cada diumenge final de mes i de ge-
ner a juny i de setembre a novem-
bre, l’Associació Platges Netes rea-

litzen una acció mediambiental en diferents 
platges del municipi de Llançà.  L’activitat 
compta amb la participació i col·laboració 
de l’Ajuntament de Llançà.

REFUGI PELS ANIMALS

S’ha adequat un refugi pels animals 
de l’Associació de Caçadors i també 
per la dels “Amics dels Animals”. El 

refugi en qüestió es troba situat a la zona 
de Madres i podrá albergar una gran quan-
titat d’animals. 

Imatge del refugi pels animals situat a la zona de Madres.

Imatge de l’Associació Platges netes en una de les seves accions a 
la Platja del Port de Llançà.

1- Imatge de la bicicletada popular. 2- Imatge de la caminada popu-
lar. 3- Imatge de la marxa de BTT.
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Amb la col·laboració de:

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

Ajuntament ......................................................... 972 38 01 81 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

HORARIS DE VISITA    
ALCALDIA, INTERIOR, GOVERN LOCAL I NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA: De dilluns a divendres (Hores convingudes al 
Gabinet d’Alcaldia)

TURISME, COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA: Dijous de 9.30 
a 12.30 h a l’Oficina de Turisme de la vila.

OBRES, SERVEIS I INFRAESTRUCTURES: Dimarts de 9.30 a 
12.30 h

JOVENTUT, NOVES TECNOLOGIES, PUBLICACIONS I 
ESPORTS: Dilluns i dimarts de 17.30 a 20 h. Dijous de 9 a 13 h. 
Dimecres i divendres hores convingudes

CULTURA I VOLUNTARIAT: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

ENSENYAMENT I MEDI AMBIENT: Dimarts de 17 a 19 h. Dijous 
de 9 a 11 h i de 17 a 19 h

HISENDA I URBANISME: Dijous i divendres de 9 a 14 h i de 16 
a 19 h

ATENCIÓ AL CIUTADÀ, BENESTAR I FAMÍLIA, SALUT, DONA I 
PAISATGE URBÀ: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Policia Municipal ................................................. 972 38 13 13 
24 hores

Casa de Cultura .................................................. 972 12 14 70 
Dilluns de 9 a 13 h. De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 17 
a 20 h. Dissabtes de 10.30 a 13 h i de 17 a 20 h. Diumenges i 
Festius de 10.30 a 13 h

Oficina de Turisme de la Vila ............................... 972 38 08 55 
De gener a juny i de setembre a desembre de dilluns a divendres 
de 10 a 18 h, dissabtes de 10 a 13 h i diumenges tancat. Del 20 
de juny a l’11 de setembre de dilluns a diumenge de 9.30 a 20 h

Oficina de Turisme del Port ................................ 972 12 09 44   
De Setmana Santa i fins el 19 de juny, i del 12 de setembre al 15 
de setembre al 15 d’octubre de dilluns a dissabte de 10 a 13 h i 
de 16 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 13 h.  Del 20 de juny a 
l’11 de setembre cada dia de 9 a 21 h

Punt d’Informació Torre Romànica   
Del 20 de juny a l’11 de setembre de dilluns a dissabte de 18 a 
20.30 h

Punt d’informació Estació de Tren   
Juliol i agost de dilluns a diumenge de 10 a 13 h

Biblioteca Municipal Pere Calders ................... 972 12 14 70 
Els dimarts de 17 a 20 h i els dissabtes de 10.30 a 13 h i de 17 a 
20 h. Del 18 de juliol al 18 d’agost els dimarts, dijous i divendres 
d’11 a 13 h. Dilluns tancat

Museu de l’Aquarel·la ......................................... 972 12 14 70 
Dilluns de 9 a 13 h. De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 17 
a 20 h. Dissabtes de 10.30 a 13 h i de 17 a 20 h. Diumenges i 
festius de 10.30 a 13 h

Arxiu Municipal ................................................... 972 38 02 45

Ràdio Municipal .................................................. 872 20 40 25

Llar d’Infants ....................................................... 972 12 10 77

Pavelló Municipal d’Esports .............................. 972 12 03 59

Camp de futbol .................................................... 972 12 03 59

Centre de Dia ...................................................... 972 12 21 90 
De dilluns a divendres de 8 a 20 h

Serveis Socials Bàsics ....................................... 972 12 00 48 
C/ La Selva, 17 - Llançà    

HORARI D’ATENCIÓ: Dilluns de 10 a 13.30 h: atenció 
administrativa (demanar hora, portar/recollir documentació, etc.) 
/ Dimarts i dijous de 10 a 13.30 h entrevistes amb CITA PRÈVIA

PER DEMANAR CITA: Dilluns de 10 a 13.30 h o deixar missatge al 
contestador amb: nom i cognom, número de telèfon i professional 
amb quei es vol citar

Urgències (Àrea de Benestar Social) ....................... 972 67 70 50 
Urgències (Consell Comarcal de l’Alt Empordà) ...... 972 50 30 88

PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES

Ambulància .................................. 972 50 50 50 / 972 67 50 50 
Àrea Bàsica de Salut ........................................... 972 12 20 10 
Bombers ............................................ 972 38 06 20 / 085 / 112 
Creu Roja ............................................................. 629 70 80 71 
Mossos d’Esquadra .......................................................... 088 
Urgències (de 22 a 6 h del matí) ........................... 972 38 13 13

ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS

ASCB Cia. d’Aigües ............................................ 972 38 12 11 
Assistent Social .................................................. 972 12 00 48 
Autobusos SARFA ............................................... 902 30 20 25 
Centre Veterinari Llançà .............. 972 12 08 52 / 972 55 23 82 
Club Nàutic .......................................................... 972 38 07 10 
Confraria de Pescadors Delegació de Pesca ... 972 38 03 62 
Consultori Veterinari J. Sabater ......................... 607 39 43 10 
Parròquia ............................................................. 972 38 01 37 
Hidroelèctrica de l’Empordà (avaries) ................ 972 50 06 50 
Correus i Telègrafs .............................................. 972 38 12 68 
Estació Renfe ...................................................... 972 38 02 55 
Escola CEIP Pompeu Fabra ............................... 972 38 04 95 
Farmàcia Port .............................. 972 38 14 96 / 972 12 11 34 
Farmàcia Vila ....................................................... 972 12 10 23 
INS Llançà ........................................................... 972 12 14 89 
Residència de temps lliure ................................. 972 38 00 93 
Institut Social de la Marina ................................. 972 38 09 04 
Practicant ATS ............................. 972 12 09 57 / 972 12 20 10 
Punt de Servei Fecsa Endesa (avaries) ............. 902 53 65 36  

Telèfons d’interès i horaris

www.llanca.cat

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
*Cal avisar prèviament a l’Ajuntament de Llançà (Atenció al 
Ciutadà)
Dilluns, dimecres i divendres: Vila, Port,  St. Carles, St. Genís, 
Els Estanys, Grifeu, Cap Ras i la Bateria
Dimarts, dijous i dissabtes: Vila, Port, La Valleta, Carboneres, 
Cau del Llop, Fener i Palmeras

RECOLLIDA 
SELECTIVA
ENVASOS: Dissabtes
PAPER: Dimarts
VIDRE: Dimarts / Dimecres

DEIXALLERIA
De dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 13 h



www.llanca.cat


	PARAULES DE L’ALCALDE 
	CARTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC
	CARTA DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
	2. VIDA MUNICIPAL
	2.1. Obres
	2.2. Vida quotidiana
	2.3. Festes
	3. CULTURA
	3.1. Exposicions i presentacions 2017
	3.2. Activitats culturals
	4. ENSENYAMENT
	5. TURISME
	5.1. Activitats
	5.2. Fires
	6. BENESTAR SOCIAL
	7. ESPORTS
	8. JOVENTUT
	9. MEDI AMBIENT
	10. NOVES TECNOLOGIES

