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Això és estiu!

CARTA DE L'ALCALDE
Benvolguts veïns i veïnes,
Com veieu hem canviat el disseny del nostre full, això és degut a que ara hem canviat la
impressora de l'Ajuntament, i ens permet confeccionar-lo nosaltres mateixos a un cost més baix.
Bé... el mèrit és de la Montse, que és qui fa tota la feina.
Aquest full d'estiu és el d'abans de la Festa Major que, tot i el mal moment econòmic, seguim
tenint un nivell de qualitat molt alt i això és possible gràcies a les aportacions de la majoria de
vosaltres. El que sí que hem suprimit és el vermut popular que cada any anàvem retallant i hem
cregut que era millor deixar-lo de fer.
També aquest full és l'últim abans de la consulta del 9 de novembre, si ens la deixen fer, per tant
us demano que no perdeu l'oportunitat de participar en el procés que canviarà la història del
nostre país.
Com cada estiu hem fet la platgeta de la Pudosa, el casal d'estiu, la revetlla de Sant Joan i totes
les activitats que organitzen les diferents entitats del nostre poble. A totes elles moltes gràcies per
la bona feina que esteu fent.
El nostre amic Josep Mª Anglès ja fa dies que treballa amb la propera sortida 4x4 que farem el
proper 23 d'agost.
Al setembre, després de l'èxit de l'excursió a Montserrat del mes de maig, tornarem a fer una
excursió, aquesta vegada segurament anirem a Núria.
De totes aquestes activitats us anirem informant puntualment.
Econòmicament seguim igual. Tirem endavant amb recursos propis i les subvencions de la
Diputació de Girona, perquè el govern autonòmic continua sense recursos per l'afogament
econòmic del govern central. Tot això ens fa pensar que la convocatòria del Pla d'Obres 2014 no es
portarà a terme.
En l'apartat d'obres hem fet la segona fase del Pont Vell, subvencionada per l'àrea de Monuments
de la Diputació de Girona. S'ha fet una neteja del Portal de Dalt i del Portal de Baix, i properament
farem unes bandes reductores de velocitat a la carretera d'Albanyà. A l'octubre començarem una
millora de façanes, estructura i teulada de la Societat La Fraternitat i millorarem l'estat actual
dels lavabos.
Els meus companys, l'Esther, la Patrícia, en Josep i en Pere us ampliaran tot això i altres assumptes
en els seus apartats.
Per acabar desitjar-vos bon estiu, molt bona Festa Major i si és possible, ben aviat un país lliure.

El vostre amic i alcalde
Lluís Vila Pujol

ACTUACIONS MUNICIPALS

Urbanisme

Medi Ambient

El passat mes d'abril vàrem rebre l'esperat
informe d'urbanisme referent a l'aprovació
provisional del POUM. Després d'incorporar les
poques modificacions que la Comissió Territorial
d'Urbanisme ens ha fet, n'hem donat
coneixement a la Comissió de Seguiment del
POUM, i l'equip redactor ha donat resposta a
totes les al·legacions particulars que es varen
presentar en el seu moment.

Hem aconseguit la subvenció de la Diputació
de Girona per a la substitució de l'enllumenat
convencional de la carretera d'Albanyà per
làmpades LED. L'obra, si no hi ha cap
entrebanc, la farem passat l'estiu.

Tota aquesta nova documentació generada, s'ha
de tornar a remetre a la Comissió Territorial
d'Urbanisme, doncs l'Ajuntament en Ple hi va
donar el seu vistiplau el dia 15 de maig,
aprovant-lo provisionalment.
Esperem que passats els mesos d'estiu se'ns doni
resposta i abans de final d'any ja tinguem
l'aprovació definitiva del POUM de Sant Llorenç
de la Muga.
Podeu consultar la documentació de l'aprovació
provisional a les oficines de l'Ajuntament o a la
web municipal.

És l'últim tram que queda pendent.
Finalitzada aquesta obra haurem aconseguit
un estalvi importantíssim del que ja us hem
parlat en altres edicions d'El Full.
Una de les prioritats d'aquest equip de govern
era sanejar les arques municipals del deute
que es va heretar. I en aquesta direcció estem
treballant.

Compostatge casolà
A través del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà vàrem fer una altra campanya de
compostatge casolà.
Hem de dir que va ser un èxit, doncs als 33
compostaires que hi havien fins al moment
s'hi varen afegir 11 més. Per tant ja som
actualment 44 compostaires que és una xifra
de la que ens en podem sentir orgullosos. En
cas de que us hi vulgueu afegir, encara hi sou
a temps.
Truqueu a l'ajuntament per informar-vos.

Obra Pública

Al Pont Vell hi hem fet una segona actuació,
sorrejant-ne les façanes completament per
unificar-ne el to de color i dignificar-lo com es
mereix.
També al Portal de Baix i el Portal de Dalt hem
cregut que necessitaven una neteja. Amb
aquests treballs el sorreig hem donat un pas
més per a mantenir el nostre patrimoni en
condicions òptimes per a gaudir-ne i sentir-nos
orgullosos del nostre poble.

Turisme
El passat 6 de juny es va celebrar a Sant Llorenç
el 3r Workshop de Turisme Actiu Salines
Bassegoda. L'objectiu d'aquesta trobada del
sector turístic del territori Salines Bassegoda, va
ser presentar les novetats en turisme actiu de la
zona, continuant amb la mateixa línia de treball
iniciada en les anteriors trobades de Darnius i
Pont de Molins de l'any passat.
Des de l'Ajuntament es van presentar les visites
guiades que s'ofereixen com una proposta més
per conèixer el nostre poble. Pensades pels
visitants que no ens coneixen, les pròximes
visites programades seran els dies 28 de
setembre, 19 d'octubre i 16 de novembre.
La visita del 28 de setembre coincideix amb les
Jornades Europees del Patrimoni, motiu pel qual
aquest dia la visita serà gratuïta.

Esports
Des de la regidoria d'esports ens unim al
reconeixement fet des de la Federació
Catalana de Futbol al nostre veí Joaquim
Juanola, en Quim, per la seva tasca i esforç
incondicional a tants anys dedicats al Futbol
Club Sant Llorenç de la Muga.

Benestar Social

Moltes felicitats Quim!!!
També volem donar força i ànims a la nova
junta del F.C. Sant Llorenç, i encoratjar-los a
seguir treballant perquè no es perdi l'esport al
municipi.

Amb el suport del Consell Comarcal,
novament s'ha realitzat un Taller de Memòria
per a gent gran que ha tingut una durada de
12 sessions d'una hora a la setmana.
El passat 18 de juny el Consell Comarcal va
celebrar el 10è Aniversari dels Tallers de
Memòria a Peralada, organitzant una trobada
amb conferències, tallers i concursos
simultanis. Nosaltres també hi vàrem assistir.
De cares a la tardor tornarem a tenir el Taller
de Gimnàstica per a gent gran. Us animem a
participar-hi!

Cultura
Cap de setmana cultural. Enguany per motius de pressupost i organització, vàrem decidir reduir
els dies dedicats a la cultura, per no haver-ne de prescindir, i potser aquest cap de setmana ha
estat el més cultural de totes les edicions.
L’origen i idea d’aquesta setmana era donar un temps i un espai per que les persones del nostre
poble o properes que treballen i viuen de la cultura poguessin mostrar, oferir i compartir els seus
coneixements… músics, pintors, escriptors…
Aquesta edició 2014 va començar dissabte al matí amb un emotiu homenatge del poble de Sant
Llorenç al nostre veí Jaume Xatart “Met” per al seu centenari, en el que la directora de Serveis
Territorials de Benestar Social i Família a Girona, la Sra. Montserrat Roura, li lliurà la Medalla
Centenària del departament en companyia de molts veïns del poble i amb la representació de
totes les entitats.

A la tarda es va fer la presentació de dos llibres “Bon cop de falç” i “Defensors de la terra” de la
mà del seu autor, el Sr. Ramón Gasch Pou, que ens feu una breu introducció a l’argument dels
llibres sense desvetllar-ne el final, així com una molt bona contextualització del temps i el
moment històric en els que es situen les dues novel·les.

Dissabte al vespre es projectà la pel·lícula “La llegenda de Sant Jordi” estrenada el dia de Sant
Jordi 2014 i dirigida per Arnau Olivé Valls, director banyolí, i amb un equip de realització amb poc
pressupost, i el que resulta més interessant, gravat a les comarques gironines. Així hi podem veure
paisatges de Cadaqués, La Mare de Déu del Mont, i els boscos cremats de l’Empordà que
juntament amb l'estany de Banyoles simulava el lloc on vivia el Drac. (podeu trobar el resum del
projecte a l'apartat de notícies de la web del nostre poble)
Diumenge al matí, mentre a la sala polivalent es feia un taller d’Scrapbooking, a la sala de plens
es realitzava un tastet de vins de l’Empordà a càrrec de l’Ivan Arché, en que feu la presentació i
defensa de la DO Empordà i va analitzar i qualificar vins i caves de gran qualitat a un preu
raonable, el tastet va acabar amb un pica pica amb selecció de formatges i embotits ’alta
qualitat.

Amb aquest bon sabor de boca i amb la sensació de que els actes han estat molt interessants,
vam tancar el cap de setmana cultural 2014.

ENTITATS LOCALS

Societat La Fraternitat
Ha arribat l’hora del retrobament i del descans!
Durant el mes d’agost, gairebé tots busquem uns quants dies per anar-nos deixant caure per
aquest nostre poble, estimat i familiar, que té la sort de tenir la seva festa major coincidint amb
les vacances d’estiu de la majoria.
Des de la Junta de la Societat us volem convidar a participar en les activitats pensades per
tothom, petits, joves i grans, de les quals ja anireu tenint notícia. Especialment us volem
recordar que tots els socis teniu una cita amb la nostra entitat el dia de la celebració de la festa
de la Societat, en el qual ens trobarem tots plegats per compartir un aperitiu després de l’ofici
solemne.
Desitjar que gaudiu de la Societat, la terrassa, la fresca, les tertúlies... en aquests dies de
relaxament i benestar que ens ajuden a carregar les piles per tal de continuar més endavant amb
la nostra vida quotidiana.
Aprofitem també per recordar-vos la importància i la necessitat de la vostra col·laboració per tal
d’ajudar-nos a mantenir aquest espai, continuar millorant-lo i seguir oferint-vos activitats
diverses. Així doncs... us animem a fer-vos socis... sereu tots molt benvinguts. Entre tots podem
aconseguir que la Societat continuï essent el cor del poble i lloc de retrobament.
Molt bon estiu a tothom!
La Junta de la Societat.

F. C. Sant Llorenç de la Muga
Si fem balanç esportiu de la temporada que hem
deixat recentment podem concloure que ha estat
una temporada per oblidar i que no precisament
passarà a la història del club com la més gloriosa.
Tot i recuperar el bon joc, gràcies al canvi
d'entrenador, en Pere Brugués, els resultats no
han anat acompanyats del bon joc i l'equip ha
quedat en última posició de la 4a Catalana.
Aquests dos mesos que hem deixat enrere han
estat de poca activitat esportiva dins els terrenys
de joc al finalitzar la Temporada 2013/2014, però
per altre banda ha estat un període de molta
activitat dins del club.

El passat 15 de juny vàrem celebrar l'Assamblea Ordinària del club a la sala polivalent de
l'Ajuntament. Primer de tot voldríem agrair la presència dels més de 40 socis i sòcies que hi van
assistir i a l'Ajuntament per deixar-nos la sala.
En el marc de l'Assemblea Ordinària es va presentar i aprovar per unanimitat de tots els socis
presents el compte d'ingressos i despeses de l'exercici 2013/2014, la renovació dels estatuts del
club i es va aprovar el pressupost previst per la propera temporada 2014/2015 que acabem de
començar.
També es va aprovar la renovació de la Junta Directiva del club, que va quedar tal com us detallem
al quadre adjunt.
JUNTA DIRECTIVA
Per altre banda, vàrem aprofitar l'assemblea per
presentar el primer i segon entrenador del nostre
PRESIDENT:
Ivan Arché
equip per la propera temporada: l'Àlex Ferrer i
VICEPRESIDENT:
Jordi Sardà
l'Arjona, on els socis els van donar la benvinguda al
SECRETARI:
Antoni Penicot
club. De fet ja estem preparant la pretemporada amb
sis partits amistosos tancats i confeccionant la nova
TRESORER:
Jose Da Silva
plantilla per la temporada que acabem de començar.
VOCALS:
Joaquim Juanola
Els nous propietaris de la banqueta ja hi estan
treballant a fons des de principis de Juny.
Carles Mallart
Pere BruguÉs
En el transcurs de l'Assemblea, i davant de la difícil
situació econòmica que travessa el club, el pintor i soci
número 30, el Sr. Joan Burrull Quer, es va oferir a cedir
un quadre al club per tal de poder recaptar fons.

Ricardo Arxé
Jordi Arché
Pedro Da Silva

Des d'aquí, i públicament, voldríem AGRAIR a en JOAN BURRULL QUER aquest oferiment al club,
ja que aquest tipus de detalls no es veuen habitualment, MOLTES GRÀCIES JOAN! perquè aquest
quadre servirà per poder seguir endavant en aquests moments tan difícils.
Per nosaltres és un honor poder sortejar un quadre d'aquest nivell i aquest gest quedarà per la
història del Futbol Club Sant Llorenç de la Muga.
En relació amb aquest fet, a partir de la Festa del Futbol, es podran comprar butlletes per valor
de 5 € per tal de poder participar al sorteig del quadre. La intenció de la Junta és poder exposar
el quadre del pintor Joan Burrull per tots els establiments i llocs més emblemàtics del poble, per
tal de poder donar-li el màxim ressò possible. I finalment en l'últim dia de Quina, a principis de
gener, fer el sorteig. El número que resulti guanyador quedarà reflectit a la web del club
(www.fcsantllorencmuga.cat) per tal que tothom pugui comprovar les seves butlletes.
El passat 16 de juny, també vàrem tenir una jornada plena d'emocions dins la Junta. Ens vàrem
desplaçar a Santa Coloma de Farners i en el marc de la trobada NIT DELS CAMPIONS 2014 en
QUIM va rebre el distintiu per part de la Federació Catalana de Futbol que es mereix per la seva
dedicació plena al club. Amb l'ajuda de la Federació Catalana vàrem poder fer-li un petit detall al
nostre QUIM per la seva tasca al club des del primer dia, i va rebre de la mà del president de la
Federació Catalana de Futbol, el Sr. Andreu Subies, el Premi a la trajectòria.
I com li diem sovint, sense ell no hi hauria futbol a Sant Llorenç, és un home que està pendent de
tot i a totes hores, GRÀCIES QUIM!
Per altre banda voldríem informar als socis que hem aprofitat la parada esportiva per millorar les
instal·lacions del camp. Hem arrencat i tirat endarrere un parell de metres les dues banquetes
per tal que cap jugador es pugui fer mal en el transcurs d'un partit.

També hem donat una capa de pintura a les porteries, s'han reparat un parell de portes dels
vestuaris i s'ha desbrossat els voltants del camp amb l'ajuda de voluntaris del poble, i que
aprofitem per agraïr-los la seva col.laboració desinteressada.
Aquest any, i com a novetat, hem amenitzat conjuntament amb l'Ajuntament, la Revetlla de Sant
Joan a la plaça de darrere l'església. La revetlla la vàrem passar entre jazz, discomòbil, cava,
coques de Sant Joan... però sobretot entre rialles amb el vídeo confeccionat per en Joan Serrat i
els comediants oficials de Sant Llorenç. Va ser una nit molt entretinguda i on la gent s'ho va
passar d'allò més bé. Aquests del teatre són l'hòstia!
Només ens queda desitjar-vos una bona Festa del Futbol i Festa Major a tots els socis i ens
retrobem a l'inici de la temporada 2014/2015 a mitjans de setembre.
Junta directiva FCSLLM

A.D.F. Sant Llorenç de la Muga

El passat 25 d'abril vàrem celebrar l'Assemblea General Ordinària.
L'assistència va ser molt bona i la Junta va exposar als socis i voluntaris que
hi varen assistir diversos temes, entre els quals podem destacar els
següents:
- L'estat de comptes de l'entitat, que tot i ser positiu en aquells moments,
era de només 462,03€.
. Donar compte de les subvencions concedides i denegades des de l'inici.
- Donar compte de l'inventari de material
- El president va donar a conèixer als socis la necessitat imperiosa de redactar un Pla de Prevenció
d'Incendis Forestals (PPIF). Es va arribar a l'acord de demanar subvencions per a la seva redacció a
tots els organisme implicats en aquest afer. I en el cas, més que previsible de que ningú ens el
subvencioni, acordar, en una pròxima assemblea si s'apliquen quotes proporcionals als socis per a
poder desenvolupar aquest PPIF, sense el qual no ens concedeixen cap subvenció d'arranjament de
ferm de camins i pistes forestal.
Per una altra part, dir-vos que la Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció de
desbrossament del Camí de la Trilla, que executarem passat l'estiu.
Aquest mes d'agost ja tindrem pel poble números de la Grossa de Nadal. Us desitgem molta sort a
tots els que amb la compra d'unes participacions ens ajuden a tirar endavant. Amb el vostre ajut i
el nostre esforç estem treballant pel nostre estimat poble.
En nom de tota la junta, molta sort a tots, bon estiu i que gaudiu d'una bona Festa Major.
Pere Brugués Segundo
President de l'ADF

PROGRAMA D'ACTIVITATS ESTIU 2014
(Activitats de l'agost no incloses al programa de la Festa Major)
2 D’AGOST FESTA DEL FUTBOL

organitzat pel F.C. Sant Llorenç de la Muga

18:00 h. Partit de Futbol 14è Memorial Josep Juanola “Pep”
Veterans F. C. Sant Llorenç – F. C. Sant Llorenç de la Muga
22:00 h. Actuació del grup de versions dels '80 REMOVIDA
I tot seguit Dj. G-LACK
11 D’AGOST DONACIÓ DE SANG

organitzat per la Societat La Fraternitat

18:00 h. Donació de Sang a la sala polivalent de l'Ajuntament
17 D'AGOST XI TROBADA DE PUNTAIRES

organitzat per l'Ajuntament i el Grup de Puntaires

Al matí. Demostració de puntes a càrrec de les diferents colles de puntaires
21 D'AGOST SORTIDA NOCTURNA

organitzat per l'Ajuntament i coordinat per Antoni Soler

21:00 h. Excursió nocturna a la Serra de la Quella de Sant Llorenç
22 D'AGOST CONCERT D'ESTIU

organitzat per l'Ajuntament

18:00 h. A càrrec de Pol Farell i Lieven Sienema, a l'església de Sant Llorenç
23 D'AGOST SORTIDA 4X4

organitzat per l'Ajuntament i coordinat per Josep Mª Anglès

Tot el dia. Excursió en cotxes 4x4 pel Camí de l'Estela
(Cistella, l'Estela, La Cirera i Lladó)
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

organitzat per l'Ajuntament

20:00 h. “ Un estiu al Priorat” de Pilar Garriga, a càrrec de la mateixa autora.
A la sala polivalent
SOPAR FINAL D'ESTIU

organitzat per la Societat La Fraternitat

21:00 h. Sopar de germanor entre veïns i socis de la Societat La Fraternitat
A continuació hi haurà l'actuació del MAG RAÜL

Trobareu informació més detallada de cada activitat
als respectius cartells editats pels organitzadors

FESTA MAJOR 2014

8 D’AGOST

FESTA MAJOR
22:30 h. Concert i Ball amb l'orquestra TITÀNIUM

9 D’AGOST

FESTA MAJOR – DIADA DE LA SOCIETAT
11:00 h. Cercavila en honor als Sants Patrons
Tot seguit ofici solemne
3 Sardanes a la plaça i vermut per tots els socis a La Societat
18:00 h. Partit de Festa Major. F.C. St. Llorenç – Selvatans C. F.
19:30 h. Audició completa de sardanes
Tots els actes seran amenitzats per la COBLA ROSSINYOLETS
23:00 h. Ball amb LA MONTECARLO
02:00 h. Dj. G-LACK

10 D’AGOST

FESTA MAJOR - DIADA DE SANT LLORENÇ

12:00 h. Cercavila amb les autoritats
Tot seguit ofici solemne presidit per Mons. Francesc Pardo, Bisbe de Girona
3 Sardanes a la plaça
18:30 h. Audició completa de Sardanes
22:30 h. Concert i Ball
Tots els actes seran amenitzats per l'Orquestra MONTGRINS

11 D’AGOST

FESTA MAJOR

Tot el dia. Cucanyes infantils
20:00 h. Animació infantil amb JORDI PACHECO
21:00 h. Botifarra a la fresca

Tots els actes són gratuïts
Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans

Portada del programa de la Festa Major
de Sant Llorenç de la Muga de l'any 1934.

Grup de Teatre La Fraternitat

El grup de teatre estem contents, molt contents, una vegada més HO HEM
ACONSEGUIT, hem arribat a temps… tot i les dificultats que l’obra UNA
MALETA DOS MALETES TRES MALETES... portava amb sí mateixa, la volíem
estrenar per Sant Joan i així va ser.
El passat dissabte 21 de juny vàrem estrenar l’obra desafiant la calor, el Mundial i a nosaltres
mateixos (les últimes setmanes van ser d’un gran esforç conjunt), tot i que la representació de
dissabte va ser més un assaig general que una ESTRENA, vàrem omplir la platea i diumenge a la
tarda vàrem repetir, el ple del públic, les rialles i els aplaudiments van confirmar que havia sortit
bé, tot havia sortit molt bé!!!
Pendents de confirmar dates per Figueres i Roses, quan surti aquest full haurem fet
representació a Vilabertran i després del descans estival anirem fins a Besalú, al cartell de la
Festa Major!!! i fins hi tot a la Catalunya Nord, ens han convidat per anar a representar a Arles
Sur Tech...
No podem dir que no tenim motius per estar contents, a més, aquest any han debutat la Sílvia,
en Ricard i en David, l’elenc creix i inverteix, doncs gràcies al èxits anteriors i a la cerca constant
de patrocinadors, hem pogut comprar mobles, atrezzo, vestuari i l’estructura de l’escenari… Ara
bé… des d’aquest espai volem fer dues peticions a la Junta de la Societat, la primera que tingui
més cura d’aquest espai que tantes alegries ens dóna a tots, actors, públic i Societat; ja que
l’escenari i el seu entorn està en unes pèssimes condicions (el teló el segon dia de funció es va
trencar, els vestuaris i els sostre de l’escenari estan plens de teranyines, pols i no només pols, i
amb les instal·lacions elèctriques potser tindrem un ensurt... i la segona que la junta es
responsabilitzi de que les persones que accedeixen a l’escenari o en fan ús, deixin les coses com
les han trobat i recullin un cop han acabat.
Potser hauríem TOTS de ser més conscients del que tenim, on faríem teatre? on es farien les
quines? i el tió?…
Un cop més moltes gràcies a tots!!... i que segueixi la funció!!!

Grup de Puntaires

A mitjans d’agost les puntaires de Sant Llorenç, amb la col·laboració
de la Societat i de l’Ajuntament, es reuneixen tot un matí a la
plaça, juntament amb altres colles de puntaires de la comarca i
província, i ens ensenyen les obres fetes durant l’any i les puntes
sobre les que estan treballant, és la Trobada de Puntaires de Sant
Llorenç.
Enguany serà el diumenge 17 d’Agost, i ja arriben a la 11ª edició!

A les puntaires de Sant Llorenç les
podeu trobar a l'estiu, puntant a la
fresca davant la casa de la Consuelo,
la majoria de tardes... si no plou!!!

Diada de Catalunya
Celebrem tots junts la diada del Tri centenari!!!
Per l’Onze de setembre d’aquest 2014, l’Ajuntament vol col·laborar amb les festes i homenatges
que arreu de Catalunya es fan per commemorar el Tricentenari, per això hem organitzat diferents
actes, tots ells encaminats a gaudir del nostre paisatge, de la nostra història, a fer sentir la
nostra cultura i defensar la nostra Terra.
A les 8 del matí organitzem una sortida des de la plaça per arribar-nos fins la carena de Santa
Magdalena, per col·locar una estelada en el punt on el terme municipal comença, perquè es
pugui observar des de diferents punts del nostre poble.
Per altra banda engalanarem diferents edificis emblemàtics i històrics del nostre poble amb grans
senyeres!!! i ens trobarem tots a la plaça cap al migdia, per ballar tots junts sardanes, i
acabarem amb un brindis amb productes del nostre país!! ... un brindis per Catalunya!!
Us convidem a tots a que vingueu amb nosaltres a celebrar la Diada i que engalaneu els vostres
balcons i cases amb la senyera o l'estelada!!!
Visca Sant Llorenç de la Muga i Visca Catalunya!!!!

Aplecs de Primavera
Com cada any les tradicions van endavant. A l’abril es va fer la tradicional “pujada” a Sant Jordi i
al maig l’aplec de Sant Ponç.
Tot i que la convocatòria del primer sempre és la més concorreguda, a Sant Ponç ens vam trobar
una bona colla de gent i com sempre vàrem poder gaudir dels embotits que es puguen per
l’esmorzar.
Per primers de juny, coincidint amb la Fira de la Cirera de Terrades, es va fer l’Aplec de la Mare de
Déu de la Salut que va acabar amb una arrossada popular.

Sant Joan i la Flama del Canigó
Per tercer any consecutiu membres de
l'ajuntament i voluntaris vàrem anar a recollir la
Flama del Canigó a Figueres. Enguany va ser
impossible portar-la a peu fins a Sant Llorenç de
la Muga, ja que no la podíem recollir abans de
les 20 de la tarda com s'havia fet els anys
anteriors. Per això es va portar fins a Sant
Llorenç amb cotxe.
Al vespre es va fer la lectura del manifest,
enguany escrit pel periodista Carles Campdevila i
seguidament va comença la revetlla amb una
sessió de jazz, humor a càrrec d'alguns actors del
grup de teatre La Fraternitat i vam acabar la
revetlla amb una sessió Dj.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Josep Xatart Moncanut, nascut a Sant Llorenç de la
Muga el 12 d'octubre de 1942, constructor de professió i
Jutge de Pau titular de Sant Llorenç de la Muga des del
maig del 1985. És l'autoritat judicial al poble. Actualment
renova el càrrec per quatre anys més.
El jutge de pau és escollit per l'ajuntament i nomenat pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És
l'encarregat de conèixer els assumptes civils d'una
quantitat no superior a 90 €, i dels assumptes penals per
faltes, com per exemple destrosses de béns, pertorbació
de l'ordre en actes públics, faltes per amenaces i
coaccions lleus... i és també el responsable del Registre Autoritats locals el dia de Sant Llorenç 2013
Civil.
Per ser jutge de pau cal ser espanyol, major d'edat i no estar afectat per cap de les causes
d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica del poder judicial.
. Com va ser el seu nomenament com a Jutge de Pau? L'any 1985 el jutge de pau titular era en
Josep Casadesus, i jo n'era el substitut. Com que en Josep va plegar em van nomenar a mi com a
titular.
. Qui pot ser Jutge de Pau? Ho pot ser tothom.
. Heu hagut de formar-vos per ocupar aquest càrrec? No. No m'han demanat mai res.
. Quines són les funcions d'un Jutge de Pau? Ara les funcions s'han limitat a firmar tota la
documentació que fa referència al Registre Civil: inscripcions i certificats de naixement,
matrimoni i defunció, llibres de família, fe de vida,... Abans hi podia haver judicis però ara es fa
tot des de l'Agrupació de Secretaries del Jutjat de Pau, que són a La Jonquera. De tant en tant em
poden convocar a l'Ajuntament per algun acte de conciliació, però ho porten tot preparat des de
La Jonquera, és una feina de testimoniatge o donar fe del que s'ha presenciat. I si són judicis amb
empreses o companyies de servei grans, ja no es presente, perquè no els hi surt a compte fer venir
un advocat i/o representat de l'empresa fins aquí.
Les notificacions també es tramiten des de La Jonquera. Alguna vegada m'han telefonat per
confirmar si la persona que han de notificar segueix al municipi o si ja no hi viu...
. Quines obligacions teniu? A part de ser l'encarregat del Registre Civil, quan hi ha eleccions haig
de portar els vots i la documentació de la jornada electoral a Figueres o Girona, segons les
eleccions que són.
. Heu hagut d'oficial algun judici complicat o compromès? No. L'any que ve farà 30 anys que són
jutge de pau i mai he fet cap judici.
. Ens podeu explicar alguna anècdota? No, és que no ha passat mai res. I si ha passat alguna cosa
més greu, ara ja es fa tot a través del protocol d'emergències amb els Mossos d'Esquadra, venen els
jutges de guàrdia dels Jutjats de Figueres, el metge forense de guàrdia... i jo no he hagut de fer
mai res d'això. Ah, només una vegada recordo que la Guàrdia Civil estava a Maçanet de Cabrenys i
no van poder venir, i jo vaig haver de firmar els papers que portaven preparats des de la funerària
per aixecar un cadàver.
Coneguem els nostres veïns és una petita entrevista personal per conèixer aspectes peculiars, poc
coneguts o destacats dels veïns de Sant Llorenç de la Muga. Si voleu proposar un veí perquè sigui
entrevistat, feu-nos-ho saber a ajuntament@santllorencdelamuga.cat

NOTÍCIES
Del 3 al 5 de juliol l'ull de bou de la part baixa
de campanar de l'Església de Sant Llorenç,
(sobre l'aparcament de bicicletes), va albergar
un rusc d'abelles.
En desconeixem la procedència, però just quan
s'intentava agafar-les per traslladar-les en un
buc d'abelles d'un apicultor de la zona, les
abelles van marxar.
Foto de J. Antoni Fabri

Aparcament al nucli històric
Us recordem que els mesos de juliol i agost està prohibit aparcar fora dels llocs senyalitzats, i molt
especialment a la Plaça Carles Camps, i enguany també a la Plaça de Baix.
L'incompliment d'aquesta normativa pot suposar la denúncia per part del cos de Mossos d'Esquadra.
A partir del setembre aquesta prohibició s'aplicarà exclusivament en caps de setmana, ponts i
festius.

Compostatge Casolà
Els participants a la campanya del compostatge
casolà inscrits recentment, rebran durant aquest
mes d'agost una trucada de la tècnica del Consell
Comarcal responsable de la campanya per
concertar una primera visita i resoldre dubtes o
incidències dels primers dies dels funcionament
del compostador.

Escola de Llers
Properament l'Ajuntament farà efectiu el
pagament de la part proporcional de les
despese corrents del curs 2012-2013, segons els
nens del nostre municipi escolaritzats en aquest
centre.
L'import
corresponent
d'aquesta
despesa és de 5.804,46 €

Instal·lacions esportives municipals

Ja que les instal·lacions esportives
municipals són d'accés lliure, en Quim
i la resta de persones que treballen
voluntàriament per mantenir-lo en
bons condicions us agrairan que això
no torni a passar.
Gràcies.

Foto del 22/04/2014

Servei de fotocòpies / impressió / fax

Fotocòpies / impressió
Full A4

Full A3

Blanc / negre

0,15 €

0,30 €

Color

0,75 €

1,50 €

Fulls de color

0,03 €

0,06 €

Cartolines de color

0,05 €

0,10 €

Canvi d'horari de l'ajuntament
La
primera
quinzena
de
setembre
l'Ajuntament estarà tancat als matins en
motiu de les vacances del personal.
L'horari d'atenció al públic es mantindrà els
dilluns i dijous de 5 a 9 h. de la tarda.

-----------

---------Servei de FAX

0,15 € / full

Transport públic
Arran de les peticions rebudes per part de
diferents veïns, l'ajuntament té previst
sol·licitar properament als Serveis Territorials
de Transports a Girona, una millora de les
condicions del servei de transport públic
que ofereix l'empresa SARFA al municipi.
L'objectiu és demanar que s'augmentin el
nombre de dies i el ventall d'horaris de
l'autocar de línia regular entre Figueres i
Albanyà.
Per tal que la nostra sol·licitud sigui valorada
positivament per part de l'administració
corresponent,
l'Ajuntament
demana
el
compromís dels veïns per donar suport a
aquesta iniciativa.

Informació al contribuent
Fins el 30 de setembre es poden abonar a
les oficines de l'ajuntament els rebuts de la
Taxa per la conservació del cementiri
municipal.
Els contribuents que tinguin el rebut
domiciliat, els hi carregaran al compte
bancari la primera setmana de setembre.

Taller de gimnàstica
A finals de setembre començarà una segona
edició dels tallers de gimnàstica per a gent
gran.
Especialment indicat pels majors de 65 anys,
el taller consta de 10 sessions d'una hora de
durada que es faran a la sala polivalent de
l'ajuntament.
Properament us podrem confirmar el dia
d'inici, l'horari i dia de la setmana que es
durà a terme.

Parc Urbà de Salut
Des de principis de juliol s'està treballant per tornar a programar les sessions de dinamització del
Parc Urbà de Salut que tenim situat a la Ctra. D'Albanyà.
La coordinació d'aquest servei és a càrrec del Consell Esportiu de l'Alt Empordà, que proposa a
l'ajuntament els dies i horaris, segons la disponibilitat del personal encarregat de desenvolupar
les sessions i de les necessitats de cada municipi.
Des de l'Ajuntament s'ha proposat que es reprengui l'activitat dirigida a partir del pròxim mes de
setembre. Properament us confirmarem tots els detalls.

PROGRAMA D'ACTIVITATS TARDOR 2014

11 DE SETEMBRE

DIADA DE CATALUNYA

organitzada per l'Ajuntament

08:00 h. Excursió fins a la carena de Santa Magdalena
Al migdia. Sardanes a la Plaça Carles Camps
18 DE SETEMBRE

TEATRE A BESALÚ

a càrrec del Grup de Teatre La Fraternitat

20:00 h. Representació de l'obra “Una maleta, dos maletes, tres maletes...”
Acte d'obertura de la Festa Major de Besalú
27 DE SETEMBRE

CAMINADA DE LES FONTS

organitzat per l'Ajuntament

09:00 h. Punt de trobada a la Plaça Carles Camps.
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I JUVENIL

organitzat per la Societat

19:00 h. Exposició i entrega de premis a la sala de la Societat
28 DE SETEMBRE

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

La Fraternitat

organitzat per l'Ajuntament

11:00 h. Visita guiada al casc antic. Gratuïta.
Punt de trobada a l'aparcament municipal.
Inscripció prèvia al 619.62.33.54 o al 972.56.91.40
19 D'OCTUBRE i 16 DE NOVEMBRE

VISITA GUIADA

organitzat per l'Ajuntament

11:00 h. Visita guiada al casc antic. 2€/pers.
Punt de trobada a l'aparcament municipal
Inscripció prèvia al 619.62.33.54 o al 972.56.91.40

A TENIR EN COMPTE...

el 21 de setembre comença la lliga de futbol per l'equip local del F. C.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA. Properament es concretarà el calendari de la temporada per part de
la Federació Catalana de Futbol.

I PENDENT DE CONCRETAR DATES...
Setembre – Octubre

EXCURSIÓ A NÚRIA

Octubre – Novembre

LA CASTANYADA

organitzada per l'Ajuntament
organitzada per la Societat La Fraternitat

LA MUGA
(...)
Seguint sempre en mig de boscos
caminant per terrenys foscos
i molt dolents;
ve que un altre rec l'anguila
cap el molí de la vila
de Sant Llorenç.
Abans d'arribar-hi besa
els peus d'una fortalesa,
quin segell diu;
d'aquell home de ferro,
lo bon comte Tallaferro
de Besalú.
De dos forts s'hi era guarnida
i a cada entrada i sortida,
hi té un portal;
mai ha volgut res d'exótic
té una església d'estil gótic
o medieval.
Com si hi fes de centinella
cada porta te capella,
i a dintre un sant;
i perquè d'ell se recordi
del turó més alt St. Jordi
l'está vetllant.
De llarc a llarc la vorella
com donzella que rodeja
son aimador;
ja s'aparta, ja s'acosta,
com qui aespera una resposta
coquetejant.
Veu l'alt cloquer que corona
aquell temple s'arrecona,
mig apolit;
no toca la font Pudosa
que allí neix mig vergonyosa
d'un raig petit.

Més avall on troba a soles
el pont del Baró d'Eroles,
va fer trencar;
per si els gabatigs avancessin
al passar el riu s'haguessin
de descalçar (1)
Després mulla de passada
de la fàbrica cremada
els fonaments;
i de les cases el veure's
mostren ses formes algunes,
més resistents.
D'aquell poble que hi havia
ne resta una pagesia.
que encara hi ha;
i una capella propera
on sempre s'hi venera
Sant Sebastiá.
Mira amb un aire sarcástic
aquell paisatge fantástic,
d'un trist record;
les parets totes a troços
descarnades com els óssos
són de la mort.
Dóna una embranzida forta,
corrent cap a Muga-Torta,
sense embarrás;
ara res no la destorba,
fins el puig de Rocacorba
li obra el pas.
Deixa la mina a la vora,
tota sola que s'enyora,
més res en fa;
els miners que ella demana
van amb la seva germana a
Montdevá.
(...)
(1) Any 1798

Fragment del poema La Muga de Pere Plá Marcè, escrit a Boadella d'Empordà l'any 1882.
Les 51 estrofes d'aquest poema descriuen el paisatge pel qual transcorre La Muga des del seu
naixement fins a la desembocadura. El poema sencer va ser publicat al programa de la Festa Major
de Sant Martí de Les Escaules de l'any 1929, i al programa de la Festa Major de Sant Llorenç de la
Muga de l'any 1934.
Actualment es troba exposat públicament al Restaurant El Trull d'En Francesc de Boadella.

CONCERT D'ESTIU
Sant Llorenç de la Muga

POL FARELL – violoncel
LIEVEN SIENEMA – piano
22 d'agost 2014
18 h. església de St. Llorenç

ENTRADA GRATUÏTA
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