REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 22 DE MARÇ DE 2013

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el dia vint-i-dos de març de dos mil tretze, essent un quart de
nou del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, es
reuneix la junta directiva de l’ADF Sant Llorenç de la Muga, sota la Presidència del Sr.
Pere Brugués Segundo i amb l’assistència de tots els membres de la junta directiva; el
Sr. Lluís Costa Ayats, el Sr. Ramon Casadesus Quintà, el Sr. Narcís Trilla Juanola, el Sr.
Jordi Madern Mas i el Sr. Ricard Arxé Soler.
El president dóna inici a la sessió.
Primer. MESURES DE CARES A LA CAMPANYA D'ESTIU 2013
El President informa que tal com s'havia acordat en la primera reunió de la Junta
Directiva de l'ADF, s'establia una reunió a principis de primavera amb l'objectiu de traçar
els treballs a realitzar abans de l'arribada de l'estiu, en què hi ha més perill d'incendi
forestal.
S'acorda per unanimitat dels assistents iniciar els treballs de desbrossada dels marges
del Camí de la Cadamont, el Camí de la Trilla (La Conjunta) i la Ctra. Vella de Terrades.
S'acorda que el primer dia de treball dels voluntaris en aquest sentit, serà el diumenge 7
d'abril, i les tasques es faran conjuntament amb la Societat de Caçadors de Sant Llorenç
de la Muga.
Segon. CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ AMB ELS VOLUNTARIS
El President informa de la necessitat de convocar una reunió amb els voluntaris de l'ADF
per tal de plantejar-los dates i treballs a realitzar en els propers caps de setmana.
S'acorda reunir els voluntaris el dissabte 30 de març a les 19 h. a la sala de plens de
l'ajuntament per exposar-los els dies de treball dels voluntaris i tasques a desenvolupar.
Precs i preguntes.
El Ricard Arxé Soler informa que el preu dels cartells que es van utilitzar el dia de la Fira
de la Mongeta per anunciar la parada de l'ADF, és de 20 €, i sol·licita si se li pot abonar
aquest import. S'acorda per unanimitat pagar aquesta despesa.
I no havent-hi més punts a l’ordre del dia d’aquesta reunió de la junta directiva, el
President aixeca la sessió a 3/4 de 9 del vespre, de la que s’estén la present acta, de la
qual, el secretari en dono fe.
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