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de Sant Llorenç de la Muga

Publicació quadrimestral gratuïta

A PUNT PER LA FESTA MAJOR

CARTA DE L'EQUIP DE GOVERN

Benvolguts veïns i veïnes,
Ja torna a ser la Festa Major del nostre estimat poble.
Aquest any amb més calor que altres, volem donar la benvinguda a totes les famílies que passeu
aquests dies de vacances al nostre municipi, i juntament amb els veïns que hi som tot l'any
desitjar que passem tots plegats uns dies de festa i gresca al costat de la família i la gent que
estimem.
Estem encetant una nova legislatura després de les eleccions municipals del passat dia 24 de
maig. Des de l'equip de govern volem agrair el suport rebut per la majoria de veïns a la nostra
candidatura, això ens ha donat il·lusió i força per seguir treballant per tots vosaltres els propers
quatre anys.
Poc a poc ens estem recuperant del disgust i la sorpresa de la renúncia voluntària al càrrec de
regidor del Sr. Pere Brugués i Segundo. Nosaltres, com a companys d'aquests últims quatre anys,
volem agrair la bona feina que durant aquest temps ha dut a terme pel bé del municipi. El
trobarem a faltar, però el poble no para i nosaltres tenim prou empenta i ganes per tirar
endavant el nostre projecte i millorar les coses que facin falta.
Volem estar al costat de tota la gent que necessiti de nosaltres, és per això que hem creat la
regidoria de suport a les entitats per facilitar la bona relació entre les diferents entitats i el
consistori. Creiem que treballant junts podem fer més gran Sant Llorenç.
Que acabeu de passar un bon estiu i us esperem després de l'ofici del dia 10 d'agost per fer un
brindis pel nostre patró, Visca Sant Llorenç!

Una abraçada de l'equip de govern.
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RESUM DE L'ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
A Sant Llorenç de la Muga, el tretze de juny de 2014, essent les onze hores i cinc minuts del
matí, a la Casa de la Vila i prèvia l’oportuna convocatòria, el Sr. Secretari dóna inici a la sessió
constitutiva de la Corporació i dóna la benvinguda als regidors electes i al públic present.
Primer. PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS ELECTES I CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ
MUNICIPAL.
El Sr. Secretari crida als electes, constant presents els següents:
Pere Brugués i Segundo
Lluís Vila i Pujol
Josep Sardà i Cusí
Esther Clemente i Isern
Joan Martínez i Roca
Tot seguit, el Sr. Secretari dóna compte del que disposa l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, i es constitueix la Mesa d’Edat, que està integrada pels
senyors:
- Josep Sardà i Cusí, com a President, en tant que regidor electe de major edat.
- Joan Martínez i Roca, com a Secretari, en tant que regidor electe de menor edat.
Constituïda la mesa d’edat, el Sr. Secretari informa que en aquest acte es troba a disposició
dels regidors electes l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de
l’Ajuntament i la documentació relativa a l’inventari del patrimoni municipal .
Seguidament, el Sr. Secretari de la Mesa llegeix totes les credencials que li han estat lliurades,
acreditatives de la personalitat dels regidors electes, les comprova i acredita d’aquesta manera
la personalitat de cada càrrec electe.
A continuació, es comprova que tots els regidors electes han formulat les declaracions de bens,
interessos i incompatibilitats. El president de la Mesa d’Edat convida els regidors electes que
exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
declaració, sense que ningú manifesti res.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
El Sr. Secretari de l’Ajuntament dóna compte del que disposa l’article 108.8 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors
electes, i després es nomena tots els/les regidors/es electes, a efectes de prestar jurament o
promesa, utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la
fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:
«Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya».
A continuació el secretari de la corporació nomena cadascun dels regidors electes, llegint la
fórmula personalment, que es manifesta de la manera següent:
- Pere Brugués i Segundo (CiU): "Sí prometo"
- Lluís Vila i Pujol (CiU): "Sí prometo".
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- Josep Sardà Cusí (CiU): “Sí prometo”.
- Esther Clemente Isern (CiU): "Sí prometo".
- Joan Martínez i Roca. "Per imperatiu legal, prometo"
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general el president de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga.
Segon. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
El president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors qui presenta la seva candidatura a Alcalde
de la Corporació.
Manifesten presentar-se com a candidats a Alcaldes els Srs. Lluís Vila i Pujol i el Sr. Joan
Martínez i Roca
El President de la Mesa proclama els candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament.
Després de la proclamació de candidats, el president de la Mesa convida els regidors a elegir el
sistema de votació per elegir l’alcalde: nominal o secret.
Tots els regidors es manifesten per elegir a l'Alcalde nominalment.
Elegit el sistema de votació ordinària o nominal, es duu a terme la votació dels regidors que són
cridats un a un pel president de la Mesa d’Edat i manifesten el seu vot:
- Pere Brugués i Segundo: Vota a PERE BRUGUÉS i SEGUNDO
- Lluís Vila i Pujol: Vota a LLUÍS VILA i PUJOL
- Josep Sardà i Cusí: Vota a LLUÍS VILA i PUJOL
- Esther Clemente i Isern: Vota a LLUÍS VILA i PUJOL
- Joan Martínez i Roca: Vota a PERE BRUGUÉS i SEGUNDO
El president de la Mesa d’Edat, atès el resultat de la votació, havent aconseguit el candidat
Lluís Vila i Pujol tres vots, que constitueix la majoria absoluta dels vots dels regidors, proclama
Alcalde President de la Corporació al senyor LLUÍS VILA I PUJOL cap de llista de CiU.
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el secretari
llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, que és la següent. Seguidament, el Sr. Alcalde
es manifesta de la manera següent:
"Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec
d’alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya".
Efectuat el jurament, el president de la Mesa fa el lliurament dels bastó d'Alcalde al Sr. Lluís
Vila i Pujol, que passa a ocupar la Presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat.
A continuació, l'Alcalde fa un breu discurs de salutació als senyors regidors i al públic present,
agraint l'elecció i comprometent-se a treballar i comptar amb la col·laboració de tots en
benefici del poble.
A continuació, cedeix el torn de paraula al Sr. Joan Martínez i Roca, qui també mostra el seu
agraïment per la seva elecció i mostra el seu desig d'aprendre i treballar en benefici de tots.
L’alcalde/essa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta.
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ACTUACIONS MUNICIPALS
Abril 2014

Juliol 2015

A LA SOCIETAT LA FRATERNITAT...
Ja veieu el canvi d'imatge que ha fet el local municipal de la Societat La Fraternitat, un local
emblemàtic del nostre poble, datat del 1907 i que estava en molt mal estat.
Abril
2014de recursos fa molts anys que no s'hi feia
Juliol
Per
falta
cap2015
millora, però ara hi hem pogut destinar
una quantitat important d'euros: 113.350,00 € acumulant diferents subvencions. Això ens ha
permès substituir la teulada de la sala, la teulada del cafè i també la de l'escenari. S'han
ignifugat totes les bigues de ferro i hem canviat el fals sostre de la sala. Hem repicat i adequat
per deixar-ne pedra vista les façanes de la terrassa, de Can Martí i de la plaça de l'església, i
hem pintat la resta.

Els llums de la façana principal els hem substituït i hem posat un cartell de ferro amb el nom de
Societat La Fraternitat.
Encara ens queda una cosa pendent... en Manel de la Conjunta està treballant amb l'escut que
serà de pedra tallada i comptem que podrem col·locar-lo cap a la tardor.
A LA CARRETERA D'ALBANYÀ...
Després dels treballs de millora del ferm de la carretera d'Albanyà, en el seu tram entre Sant
Llorenç de la Muga i Terrades, que han realitzat des de l'Àrea de Xarxa Viària de la Diputació de
Girona, queda pendent la col·locació de les tanques de protecció dels vorals i la nova
senyalització vertical, prevista pel pròxim mes de setembre.
I un cop la Diputació de Girona hagi finalitzat aquesta actuació, des de l'Ajuntament iniciarem
els treballs d'instal·lació de bandes reductores de velocitat a la carretera d'Albanyà al seu pas
pel nucli urbà.
AL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ...
De cares al mes d'octubre tenim previst fer una actuació al campanar de l'església per tal
d'obrir-ne les finestres que actualment estan tapiades i instal·lar-hi llum a l'interior per obtenir
un efecte més vistós d'un altre dels punts emblemàtics del nostre poble.
AL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC...
Des de l'Àrea de Turisme estem treballant en la senyalització dels punts d'interès del nostre
municipi que mitjançant la col·locació de faristols de ferro davant d'aquests edificis
emblemàtics, contindrà una petita descripció del seu valor patrimonial. Aquesta senyalització es
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complementarà amb l'edició de tríptics.

CARTA
ENTITATS
DE L'ALCALDE
LOCALS
Societat La Fraternitat
Aprofitant l'edició de El Full volem agrair a tots els socis la confiança dipositada en nosaltres,
intentarem no decepcionar-vos.
El local de la Societat està en procés de rehabilitació, façanes, teulats i obertures, gràcies a
l'esforç de l'Ajuntament.
En els propers dies posarem en funcionament el wifi gratuït pels socis i ja podeu gaudir del nou
tendal de la terrassa.
També volem donar la benvinguda al nou cafeter, escollit pels socis “molta sort i endavant
Chris!”
Els membres de la junta tenim a la vostra disposició uns formularis per tal d'actualitzar les
dades dels socis i formar-ne de nous.
Quan tot estigui enllestit començarem a programar les activitats. De moment el dia 3 d'agost
tindrem la Donació de Sang a la sala polivalent de l'Ajuntament i el dia 9 d'agost celebrarem la
nostra festa.
Us desitgem un bon estiu a tots.
Visca la Societat! i visca Sant Llorenç!
La Junta de la Societat

http://www.societatlafraternitat.cat
http://www.facebook.com/SocietatLaFraternitat

Foto: Societat La Fraternitat
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F.C. Sant Llorenç de la Muga
L'Agost ja és aquí!
El final de temporada 2014/2015 va deixar l'equip en novena posició amb 48
punts, millorant considerablement les dades respecte la temporada anterior.
Tot això gràcies al bon ambient i l'esforç tant dels nostres jugadors com dels
entrenadors.
Un cop tenim la temporada acabada ja estem fent els preparatius per millorar la gestió i els
resultats al terreny de joc de la propera temporada 2015/2016 que començarà a finals de
setembre. Ja tenim lligats gairebé tots els partits amistosos des de que comencem els
entrenaments, a finals de juliol.
També estem preparant la FESTA del FUTBOL, que aquest any es celebrarà el proper dissabte 1
D'AGOST a la plaça Carles Camps.
Com cada any farem el ja tradicional partit entre l'actual equip del F.C. Sant Llorenç de la Muga
i ex-jugadors que han anat passant pel nostre club, el partit el farem al Municipal Quim Juanola
a partir de les 18 hores.
Després tenim preparat un pica-pica a la plaça per tots els jugadors, ex-jugadors, socis... i
aquest any tindrem la visita dels RADIO CASETTE NIGHT que amenitzaran la festa. Després pels
més nocturns tindrem una disco mòbil amb el Dj. G-LACK.
Esperem que tots els ex-jugadors s'apuntin al partit de les 18 hores i que ens trobem tots a la
plaça per començar a escalfar motors per la Festa Major 2015.
També voldríem aprofitar aquest Full per informar que com haureu comprovat estem arreglant
la gespa del terreny de joc, hi hem fet un tractament per tal de millorar les seves prestacions,
també hem arreglat i netejat els voltants del camp per tal de poder fer un bon manteniment de
la zona esportiva.
La junta

Imatges del
passat dia 4 de
juliol arreglant el
camp de futbol
municipal “Quim
Juanola”

Fotos: F.C. Sant
Llorenç de la
Muga
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ADF Sant Llorenç de la Muga

El passat dissabte 13 de juny, es va dur a terme un simulacre
d'incendi forestal organitzat per l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà
al nostre terme municipal, concretament en el paratge anomenat
“el Codó”.
La trobada es va iniciar a La Societat de Terrades on es varen concentrar a les 9h. del matí una
dotació de bombers de Figueres i totes les ADF de la comarca amb els seus vehicles i
equipaments. La constant negociació de subvencions en els primers dos anys a la nostra ADF va
deixar palesa la manca d'equipament i material que estem patint i reclamant des del naixement
de la nostra entitat. Vull agrair molt sincerament a tots els voluntaris, que varen ser
pràcticament tots, la seva assistència al simulacre i la seva col·laboració.
La falta de recursos propis va deixar a la nostra unitat en un terme totalment secundari, això fa
que tornem a CLAMAR a les administracions nous ajuts. Quan un sector de la població es
mobilitza perquè veu que és una necessitat urgent fer una tasca de prevenció d'incendis en el
seu terme municipal i crea la seva pròpia ADF per vetllar per la seguretat del seu territori, NO
SE LA POT DEIXAR DE LA MÀ DE DÉU, SE L'HA D'AJUDAR!!!
Recentment hem passat i patit una forta onada de calor. Aneu a passejar per qualsevol camí,
mireu l'entorn, mireu els boscos i us en adonareu del perill que corrim amb qualsevol badada i
de la gran feina que podem anar fent en neteja de camins, de boscos, d'aclariment de franges
de protecció en les urbanitzacions, etc. etc. Actualment estem esperant que se'ns aprovi una
subvenció per la compra de l'equipament bàsic per als nostres voluntaris i en cas de que se'ns
torni a negar demanarem a l'Ajuntament un ajut per a fer-ho.
No tot són males notícies, després de fer aquesta reivindicació us he de comunicar que el passat
dijous 2 de juliol es va aprovar la subvenció per a la redacció de un Pla de Prevenció d'Incendis
Forestal (PPIF). Serà un pla per als propers 4 anys on hi hem de plasmar les actuacions que
considerem més importants en prevenció d'incendis en el nostre terme municipal. El tècnic
redactor del document ja hi està treballant i tenim temps fins el 30 de novembre d'enguany per
a presentar-lo a la Diputació de Girona per a la seva aprovació i justificar la despesa
corresponent. Amb l'aprovació del PPIF se'ns aprovaran molt més fàcilment totes les subvencions
que demanem i estiguin detallades en el projecte. Així doncs, després de dos anys de
patiments, arriba la recompensa.
És un moment, doncs, per a felicitar-nos i agrair el temps, esforços i constància de tots els que
hem lluitat per aconseguir-ho: propietaris forestals, voluntaris, administrativa, Junta i a tots els
veïns i entitats locals que ens han donat suport moral, físic i/o econòmic.

Pere Brugués
President de l'ADF
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Grup de Teatre La Fraternitat
Des del Grup de Teatre de Sant Llorenç el que primer volem fer des
d'aquesta publicació és, com a una part que som de la Societat,
felicitar a la nova Junta de la Societat, encapçalada per la nostra,
Núria Penicot i a la resta de la Junta a qui els desitgem molts
encerts i èxits en la seva gestió.
També un cop dit això, us volem fer un resum del què ha significat,
per a nosaltres “Les maletes del Senyor Miquel” (ara que sembla
que s'ha venut l'empresa).
Durant més d'un any (els divendres) vam assajar durant 3 hores per anar polint el guió. Ho hem
fet, i ho seguirem fent, si vosaltres voleu, amb molt de plaer. A més en Manel, en “Tete” i
sobretot el nostre “gurú”, el gran Joan Serrat van anar perfilant els magnífics decorats que van
provocar un “Ohhhhhhhh” d'admiració, i fins i tot aplaudiments, entre el públic, quan obríem el
teló.
Quan faltava menys d'un mes per l'estrena, un lleuger “toc d'atenció” (necessari), va fer que
aquells i aquelles que encara no se sabien prou en paper, es posessin les piles... i així va arribar
Sant Joan del 2014. I vam aixecar el teló, a casa, sempre a casa... ja voldrien el Barça i el
Madrid jugar tots els partits a casa. I vam assolir-ho un cop més. Us vam fer oblidar els
problemes durant dues hores.
Us assegurem que fer una obra, per aficionats com nosaltres, d'una durada tant llarga és molt
poc habitual, de fet, gens habitual. I un cop més ho vam fer. En Joan Tomàs, estava 90 dels 120
minuts en escena i amb text. I què dir de les nostres “convers” Núria i Eva. I de la nostra
Ivonne, que malgrat la pèrdua personal d'un familiar, va estar allà, al peu del canó. I la Patrícia,
amb crossa inclosa i recent operada...
Bé, ara, després del merescut descans, teníem previst començar a preparar els Pastorets Baldiró
i Badoret 2.015, però malauradament, a causa de les obres per adequar les instal·lacions de
l'escenari a la normativa vigent, sembla que no serà possible tenir el teatre en condicions per a
poder fer els assajos previs ni l'estrena dels nous pastorets, malgrat que ja teníem tots els
personatges (pastorets joves i amb moltes ganes) a més dels pastorets, dimoniets i angelets.
Però ho seguirem intentant, si no pot ser aquest any, serà l'any vinent.
Ara doncs, a l'espera de començar amb els assajos de la propera i possiblement més
“esbojarrada” obra que hem fet mai. No us quedareu indiferents.
Fins aviat!
Grup de Teatre La Fraternitat
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PROGRAMA D'ACTIVITATS ESTIU - TARDOR 2015
1 D'AGOST

FESTA DEL FUTBOL

organitza el F.C. Sant Llorenç de la Muga

18:00 h. Partit de Futbol 15è Memorial Josep Juanola “Pep”
Veterans F.C. Sant Llorenç – F.C. Sant Llorenç de la Muga
22:00 h. Sessió musical amb èxits dels 80 i 90 amb Radio Cassette Night
I tot seguit Disco Mòbil
3 D'AGOST

DONACIÓ DE SANG

organitza la Societat La Fraternitat

17:30 h. Donació de sang a la sala polivalent de l'Ajuntament
13 D'AGOST CAMINADA NOCTURNA

organitza l'Ajuntament i coordina l'Antoni Soler

21:00 h. Sortida nocturna per la Serra de la Quella.
16 D'AGOST XII TROBADA DE PUNTAIRES

organitza l'Ajuntament i el grup de Puntaires

Al matí. Demostració de puntes a càrrec de diferents colles de puntaires
23 D'AGOST EXCURSIÓ EN 4X4

organitza l'Ajuntament i coordina en Josep Mª Anglès

Tot el dia. Serra de l'Albera
20 DE SETEMBRE

VISITA GUIADA

organitza l'Ajuntament

11 h. Visita guiada al nucli històric de Sant Llorenç. (2€/pax.)
3 D'OCTUBRE

DIADA DE LA GENT GRAN

organitza l'Ajuntament

Al migdia. Missa i Dinar de Germanor
12 D'OCTUBRE JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
organitza l'Ajuntament i el
“Nuclis medievals amb música: Sant Llorenç de la Muga” Consell Comarcal Alt Empordà
17:00 h. Visita guiada al nucli històric de Sant Llorenç.
18:30 h. Concert a l'església de Sant Llorenç
(tots els actes seran gratuïts)

1 DE NOVEMBRE
VISITA GUIADA
11 h. L'església de Sant Llorenç de cap a peus. (2 €/pax)

organitza l'Ajuntament

Trobareu informació més detallada de cada activitat
als respectius cartells editats pels organitzadors
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FESTA MAJOR 2015
7 D'AGOST
23:30 h.

8 D’AGOST
18:00 h.

FESTA MAJOR
Ball amb el grup de versions CATROCK

FESTA MAJOR
Partit de futbol de Festa Major:
F.C. Sant Llorenç de la Muga – Vilabertran A.E.

23:30 h.

Ball amb el conjunt LA MONTECARLO

Tot seguit

Dj. G-LACK

I de matinada

9 D’AGOST

Xocolata amb melindros

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

19:00 h.

Audició completa de sardanes
Tots els actes seran amenitzats per la COBLA ROSSINYOLETS

21:00 h.

Botifarra a la fresca

24:00 h.

DRAKONIA – LIGHT SHOW

Tot seguit

DJ. BERNI de FEELGOOD MUSIC

10 D’AGOST

FESTA MAJOR - DIADA DE SANT LLORENÇ

11:30 h.

Cercavila amb les autoritats

12:00 h.

Ofici solemne

Tot seguit

Copa de cava i 3 sardanes a la plaça amb la COBLA ROSSINYOLETS

19:00 h.

Audició completa de sardanes amb la COBLA MARAVELLA

22:30 h.

Concert i Ball amb l'orquestra MARAVELLA

11 D’AGOST

FESTA MAJOR

Tot el dia.

Cucanyes infantils

20:00 h.

Animació infantil amb EL POT PETIT

Tots els actes són gratuïts.
Cada dia hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans calents
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ANC Guàrdia de la Muga

St. Llorenç fa via cap a la República Catalana
A St. Llorenç també s'està fent via cap a la República Catalana. Des de l’Assemblea Territorial de
l’ANC de la Guàrdia de la Muga, membres i voluntaris del poble, així com de Llers, Terrades i
Albanyà, també inclosos dins d’aquesta assemblea local, ja fa temps que estem contribuint per
a difondre el nostre missatge i treballar en diferents campanyes i actes que ajudin a fer possible
la creació d’una nova República Catalana per a tots.
En aquest camí, ens trobem molt ben acompanyats per infinitat d’organitzacions civils de tots
els àmbits. Alhora, ens sentim recolzats per la totalitat dels càrrecs electes d’aquest municipi
que, just abans de les darrers eleccions municipals, van decidir signar el compromís voluntari
que els plantejava l’ANC. Aquest Compromís públic els lliga amb el procés i els dóna, arribat el
moment, un paper rellevant en tant que representants legítims de la població.
En aquest punt en el que hem arribat, estem decidits a empènyer perquè s’acabin construint les
millors eines possibles de les que pot disposar qualsevol estat i que ens permetin de preservar i
fer progressar la nostra dignitat com a poble i com a persones, el nostre patrimoni històric,
cultural i natural, així com el nostre teixit social i econòmic que volem més solidari, modern i
sostenible.
No ens limita ni l’origen, ni la llengua, ni els comprensibles lligams afectius amb altres
territoris, ni les tendències polítiques o filosòfiques de cadascú, perquè la nostra república la
volem tan diversa com ho és el nostre país. Un nou estat no es fa en contra de ningú, sinó amb
les contribucions personals de gent de bona fe que busca el millor pels nostres conciutadans i
els nostres descendents.
Amb aquest ànim, us volem convidar al sopar popular d’estiu que organitzem al centre cívic de
Llers, el proper divendres dia 31 de juliol, on podreu rebre informació de primera mà de les
diferents campanyes i accions que es preparen de cares a l’11 i 27 de setembre, on tot, tot just
comença. (Cal encarregar prèviament)
Marc Pons
Coordinador de l’AT de la Guàrdia de la Muga - ANC
guardiadelamuga@assemblea.cat
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Prim Duxans Urtós

nascut a Sant Llorenç de la
Muga el 20 de juny del 1930, de jove va treballar a casa
de carnisser fins que va decidir casar-se amb l'Angeleta
Malirach i obrir el seu propi negoci, la fonda del poble.
Alguns dels seus clients són avui veïns i estiuejants amb
casa pròpia a Sant Llorenç.

- En més d'una ocasió heu dit: “ara tothom té dret a
tot... però no es recorden que per tenir dret a alguna
cosa, també s'han de complir els deures” Què voleu dir?
Ho vaig aprendre a l'escola d'aquí Sant Llorenç, on ara hi ha l'Ajuntament. Abans a baix hi havia
els nois i al primer pis les noies... i els mestres ens ensenyaven les normes bàsiques de la vida, i
aquesta n'és una. La gent té dret a les coses si abans ha complert amb els deures. Per exemple,
el pagès té dret a recollir el blat si abans l'ha sembrat, que és el seu deure. Si no sembra
primer, no recollirà el blat. M'explico?
- De jove us vàreu dedicar a treballar de carnisser a casa amb el vostre pare.
Mira... després de la guerra el meu pare va comprar dos matxos i quan ja tenien 4-5 anys que
eren ben forts per treballar al camp, perquè llavors no hi havia tractors, li van oferir molts
diners al meu pare per comprar-los, i ell no els volia vendre perquè feien molta feina. Però van
insistir tant i li pagaven tant bé, que al final els va vendre, i per això vam haver d'ensenyar a
una vaca per tirar del carro, la fèiem llaurar, batre a l'era i encara criava el vedell i ens donava
llet!!! A la carnisseria també veníem llet.
- I després van arribar els soldats... devien ser uns temps difícils.
El meu germà tenia 7 anys més que jo i quan ell estava fent la mili a Àfrica, jo tenia uns 15
anys, van arribar els soldats al poble, uns 800 soldats que es van dedicar a construir els
búnquers que hi ha a aquesta zona, i el capità li va demanar al meu pare si li podríem
subministrar la carn per tots els soldats. El meu pare ja ho volia fer, però jo era molt jovenet i
no en sabia... però ho va acceptar perquè era una bona oportunitat.
Fins llavors les masies del poble eren totes habitades i treballaven les terres i tenien bestiar,
fins que van començar a arribar els primers turistes estrangers a la costa. Això va ser un reclam
pels joves del poble que preferien treballar de cambrers amb els turistes a la costa que fer de
pagès a Sant Llorenç, per això es van tancar moltes masies, perquè no hi havia joves que
treballessin les terres i cuidessin el bestiar. I per això el meu pare va acceptar la feina de
subministrar la carn als soldats, perquè comprava ramats sencers a aquestes masies que
tancaven i que s'ho venien tot. Matàvem de 8 a 10 ovelles o cabres cada dia, i també vaques...
no m'ha agradat mai!, però ho havia de fer!
Aquests pobres soldats treballaven molt a canvi de res!... al matí feien bullir una olla ben
gran, hi posaven un sac de cafè malta i ja tenien el cafè fet!! i aquest sac servia per 3 o 4
vegades. Després es passaven tot el dia treballant per aquestes muntanyes. Tots marxaven
menys el soldat de la trompeta, que era l'únic que es quedava el poble i aquest es va oferir a
ajudar-me. Jo en sabia poc i ell gota, però li vaig ensenyar lo poc que sabia i ens en vam sortir
prou bé. Sort en vaig tenir d'aquest soldat, i ell també d'haver-me ajudat, perquè li donava 10
duros (avui són 0,30 €) i menjava bé!
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Jo de gana no n'he passat mai, perquè no hi havia res que es fes malbé, allò que sobrava es
cuinava, però abans la gent treballava lo just per menjar, però per menjar malament, no pas
per menjar bistec!
- Quan decidiu que voleu muntar una fonda al poble?
Vaig tenir la idea de muntar una fonda aquí perquè la casa estava ben situada. Vaig anar a
veure la mestressa i li vaig dir: em vull casar, necessito una casa i si ens entenem li vull
comprar aquesta. I ella em va dir: després de 12 anys amb el cartell que es ven a la porta, ara
que el trec... vens tu i la vols comprar!. Li vaig regatejar el preu 20.000 pessetes i em va fer
fora de casa seva! Vaig haver de marxar! Però al cap de 8 dies m'hi vaig tornar a presentar i
llavors ja ens vam entendre en menys de 10 minuts. Això era l'any 1962-1963.
Quan em va donar la clau vaig pujar il·lusionat al primer pis i quan vaig obrir el balcó ben
content, una veïna em va veure i quan li vaig dir que volia obrir un restaurant va començar a
riure. Però al cap d'un any, ella em venia a ajudar perquè teníem molta feina!!!
- I com van ser aquests inicis?
Jo vaig calcular que aquests turistes que anaven a la
costa també vindrien cap aquí, i no em vaig equivocar!
Nosaltres tampoc en sabíem de portar una fonda, però
en vam haver d'aprendre!
Els primers clients van ser uns amics d'en Papet de Cal
Gall que treballava a Can Jorba a Barcelona i em va
preguntar què li costaria estar-se a casa ell, la seva
dona i les dues nenes, amb l'esmorzar, dinar i sopar.
Li vaig dir 200 pessetes cada un, (avui són 1,20 €) i em va respondre que si li deixava per 180
pessetes (avui són 1,08 €) ja hi podia comptar... i si, si, tracte fet! Hi van estar tot un mes.
La fonda va propiciar que vingués gent a veure el poble i d'aquí que compressin cases que
estaven en ruïnes o terrenys per fer-ne de noves. Me'n recordo de la primera casa nova que es
va fer al poble, Can Llobet! Allò era un olivet del pare de la Rosa de Can Simon i van fer els
tractes aquí. Després va ser Can Burrull. La casa d'en Múrio a l'Encontrella, també eren clients
de la fonda mentre feien les obres els paletes. Abans no hi havia tantes lleis, compraves un
terreny i et feies la casa. El metge Lizaran també va estar aquí una temporada llarga.
De solter em vaig comprar una moto i em servia per pujar sacs de tomates i enciams de
Figueres, però em tenia que parar 3 o 4 vegades per posar bé el sac perquè la carretera estava
molt malament i perdia les tomates pel camí! Un dia quan arribo a Sant Llorenç em trobo una
parella de Guàrdia Civils allà on hi ha ara el magatzem de l'Ajuntament. Em van parar i em van
dir que m'havien que posar una multa perquè el tinent els hi havia obligat a posar mínim 2
multes per poder tornar a la caserna i com que no passava ningú més per la carretera...
Després em vaig compar un 600 i vaig regalar la moto al meu germà. Va ser amb aquest 600 que
vaig decidir que després de 7 anys sense vacances, un cop hagués passat Nadal i Sant Esteve
tancaríem i marxaríem de vacances. I l'Angeleta em va preguntar: i on vols anar? La resposta va
ser me'n vull anar a passeig!
- I al final, quan vau decidir tancar la fonda?
Vam haver de plegat cap a l'any 93, cansat de treballar perquè teníem molta feina però no
tenia gent per treballar. El metge em va dir que tenia artrosis i l'esquena malament, per això
vaig plegar. Però l'últim diumenge que vam treballar encara vam fer 3 torns per dinar!
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SUBVENCIONS
Pel finançament d'obres i serveis municipals, l'Ajuntament compte amb el suport econòmic i/o
material d'altres administracions com el Consell Comarcal, la Diputació de Girona o la
Generalitat de Catalunya.
A continuació detallem l'estat de les subvencions sol·licitades per al finançament d'obres i
serveis, actualment en tramitació i/o execució.
De la Diputació de Girona
Programes

Actuació

Cost
actuació

Import
subvenció

Estat
tramitació

Restauració
d'immobles
patrimonials 2015

Restauració campanar de
l'església

23.038,40 €

10.000,00 €

Concedida i
pendent execució

Restauració
d'immobles
patrimonials 2015

Impermeabilització Portal de Dalt

12.023,16 €

10.820,00 €

Denegada.

Pla de serveis
promoció biomassa
forestal 2015

Projecte caldera de biomassa
comuna per la Societat i
l'Ajuntament

Redacció
projecte

Concedida i en
execució

Calderes biomassa
2015

Instal·lació caldera biomassa
conjunta a la Societat i
l'Ajuntament

45.986,00 €

34.489,50 €

Concedida i
pendent execució

Organització Fires
2015

XVII Fira de la Mongeta

1.705,72 €

500,00 €

Pendent
cobrament

Fons cooperació
econòmica 2015

Programació cultural 2015

7.680,00 €

4.252,90 €

Concedida, en
execució

Fons cooperació
econòmica 2015

Despeses corrent: d'enllumenat
públic

6.000,00 €

5.673,00 €

Concedida, en
execució

Fons cooperació
econòmica 2015

Despeses d'inversió: 2ª fase
façanes Societat

18.620,10 €

18.437,90 €

Concedida, en
execució

Noves Tecnologies
2015

Renovació equips informàtics
Ajuntament

1.064,80 €

666,82 €

Tramitant
justificació

Pla Especial Inversions
Sostenibles 2015

Senyalització turística patrimoni
arquitectònic

12.218,86 €

10.421,91 €

Sol·licitada,
pendent resolució

Pla Especial Inversions
Sostenibles 2014

Façana oest Societat

11.995,75 €

10.796,18 €

Tramitant
justificació

Pla Especial Inversions
Sostenibles 2014

Reductors a la Ctra. D'Albanyà

9.296,84 €

8.367,16 €

Concedida,
pendent execució

Fons cooperació
econòmica 2014

Despesa d'inversió: manteniment
cementiri i adequació depuradora
Vallmuga

15.455,20 €

14.738,70 €

Pendent
cobrament

Prevenció incendis
forestals 2013

Neteja franges protecció
Vallmuga i La Resclosa

Execució
treballs

Concedida,
pendent execució
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Actuació

Programes

Cost
actuació

Import
subvenció

Estat tramitació

Programa cooperació
municipal PUOSC 2014
Diputació de Girona

Reforma de la coberta de la
Societat La Fraternitat

81.963,59 €

70.000,00 €

Tramitant
justificació

Prevenció incendis
forestals 2015

Neteja marges de camins
rurals

2.025,00 €

1.822,00 €

Concedida,
pendent execució

De la Generalitat de Catalunya
Programes

Actuació

Cost
actuació

Import
subvenció

Estat
tramitació

Compensació a càrrecs
electes 2013

Retribució Alcalde

12.301,08 €

10.250,90 €

Pendent
cobrament

Línia de manteniment i
reparació PUOSC 2014

Despeses de manteniment i
reparació municipal

36.790,00 €

17.652,14 €

Pendent
cobrament

Compensació a càrrecs
electes 2014

Retribució Alcalde

12.398,76 €

9.299,04 €

Pendent
cobrament

Jutjats de Pau 2014

Despeses funcionament Jutjat de
Pau 2014

800,00 €

800,00 €

Pendent
cobrament

Compensació a càrrecs
electes 2015

Retribució Alcalde

10.859,07 €

9.299,04 €

Pendent
resolució

Línia de manteniment i
reparació PUOSC 2015

Despeses de manteniment i
reparació municipal

42.760,00 €

17.652,14 €

Concedida i en
execució

De DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Programes

Actuació

Cost
actuació

Import
subvenció

Estat
tramitació

Consultori municipal
2014

Despeses de funcionament del
2013

1.958,15 €

1.186,44 €

Pendent
cobrament

Consultori municipal
2015

Despeses de funcionament del
2014

1.720,68 €

1.182,55 €

Pendent
cobrament

Consultori municipal
2015

Despesa d'inversió 2015: material
mèdic i mobiliari

2.128,47 €

1.723,92 €

Pendent
cobrament

Promoció de la Salut
(oct. 2014 a set. 2015)

Taller de memòria i gimnàstica
per a gent gran

800,00 €

720,00 €

Tramitant
sol·licitud

Cementiri Municipal
De l'1 d'agost al 30 de setembre es podran pagar els rebuts corresponents a l'exercici 2015 de la
taxa de manteniment del cementiri municipal, per import de 15 € el nínxol, a les oficines de
l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.
Els contribuents que tinguin el pagament domiciliat a través d'una entitat bancària, aquesta
taxa es carregarà al compte domiciliat la primera setmana de setembre.
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NOTÍCIES
Nous horaris de transport públic
El passat dia 1 de juliol va entrar en funcionament l'ampliació del servei de transport púbic de
la línia regular d'autobús Figueres – Albanyà – Figueres, que gestiona l'empresa SARFA. Aquests
nous horaris destaquen perquè s'amplia en un viatge a la tarda en els dos sentits de la ruta i
perquè es converteix en un servei diari, atès que fins ara només ho feia tres dies a la setmana
(dimarts, dijous i dissabte) coincidint amb els dies de mercat setmanal a Figueres.
La parada que es fa a Figueres a l'altura de la Plaça del Sol segueix vigent amb aquests nous
horaris. Tot i això, us recordem que el conductor pararà únicament si hi ha usuaris esperant per
pujar si és direcció Albanyà, i us aconsellem que li comuniqueu que desitgeu baixar a la Plaça
del Sol si aneu direcció Figueres.
Aquests són els nous horaris:

FIGUERES direcció ALBANYÀ
Figueres ►

Llers ►

Terrades ►

Sant Llorenç ►

St. Llorenç ►
Vallmuga

Albanyà

6:15

6:30

6:40

6:50

6:52

7:00

14:45

15:00

15:10

15:20

15:22

15:30

19:00

19:15

19:25

19:35

19:37

19:45

ALBANYÀ direcció FIGUERES
Albanyà ►

Sant Llorenç ►
Vallmuga

Sant Llorenç ►

Terrades ►

Llers ►

Figueres

7:00

7:08

7:10

7:20

7:30

7:45

15:30

15:38

15:40

15:50

16:00

16:15

19:45

19:53

19:55

20:05

20:15

20:30

Servei d'Orientació Familiar
El Servei d'Orientació Familiar, impulsat pel Servei d'Acció Social de la Diputació de Girona, és
un programa d'orientació i assessorament a pares i mares, totalment gratuït i que té per
objectiu incrementar la qualitat de vida familiar. Aquest servei inclou l'Escola de Mares i Pares,
l'assessorament familiar per a mares i pares i el poral web http://www.slofdiputaciogirona.cat/
Les famílies interessades en participar a l'Escola de Mares i Pares pel proper curs 2015-2016
poden formalitzar la inscripció fins el 25 de setembre. Aquest servei es concedirà als municipis
de la província de Girona de menys de 15.000 habitants que tinguin més inscrits, d'acord amb la
distribució territorial dels grups. El curs passat hi va haver Escola de Mares i Pares als municipis
de l'Alt Empordà d'Ordis, Castelló d'Empúries i Vilajuïga.
Al portal web http://www.slofdiputaciogirona.cat/ trobareu informació més detallada del
servei, podeu fer la inscripció a l'Escola de Mares i Pares i també hi ha un recull d'articles sobre
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l'educació dels fills.

Gestió de residus municipals
A Sant Llorenç separem els nostres residus. Destinem tres espais a la via pública per a la
recollida diària de residus: a la urbanització Vall Muga, al final del c/ Del Barri i a l'aparcament
municipal, on hi ha contenidors tant de rebuig com de recollida selectiva.
A més a més, ja som 44 famílies que fem compostatge casolà, això redueix
considerablement el volum de rebuig, i garanteix un bon adob als horts i
jardins d'aquests compostaires.
A la deixalleria municipal es poden portar electrodomèstics,
trastos vells, neumàtics, medicaments, pintures, bombetes i
florescents, piles, oli de cuina usat, ampolles de cava i restes
vegetals del jardí... és a dir, DE TOT EXCEPTE RUNA.
El tercer dissabte de cada mes, excepte festius, es buida
l'àrea de recollida d'andròmines (trastos vells) de la
deixalleria.

Horari Deixalleria
dimecres, divendres i
l'últim dissabte de cada mes
de 10 a 1 del matí

Els comerços i establiments de restauració és convenient que també utilitzin la deixalleria
municipal pels residus de recollida selectiva: envasos, paper i vidre, per tal de no sobrecarregar
els contenidors de la via pública, sobretot a l'estiu quan es generen més residus.

Cada dimarts es
buiden els
contenidors
d'envasos

Cada dijous es
buiden els
contenidors de
paper

I els contenidors
de vidre segons
sigui necessari

Quaderns de la Revista de Girona
L'any 2007 es va publicar el Quadern de Sant Llorenç
de la Muga de la col·lecció de Quaderns de la
Revista de Girona, editat per la Diputació de Girona
i la Fundació Caixa Girona, l'autor del qual és el
nostre veí Marià Baig i Aleu.
La publicació va tenir tal èxit entre veïns, visitants,
curiosos i col·leccionistes, que els 1.100 exemplars
que es van editar en aquesta primera edició es van
exhaurir en pocs mesos, per tant no en queden a la
venda i tan sols es poden consultar en biblioteques o
arxius públics.
Actualment la Diputació de Girona està digitalitzant els Quaderns de la Revista Girona, entre els
quals també hi ha el de Sant Llorenç de la Muga, amb la previsió que es pengi a internet la
pròxima tardor.
Així que sigui consultable establirem un enllaç directe des de web municipal, ho comunicarem a
través del facebook de l'Ajuntament i us ho confirmarem en el pròxim butlletí municipal. 18

Espais Coworking a Salines Bassegoda

Senyalització desfibril·lador

L'Espai Coworking, o la futura Xarxa d'Espais de
Coworking Rural a Salines Bassegoda, és un
conjunt d'equipaments públics que es posen
parcialment a disposició de joves emprenedors
locals que necessiten espais per a iniciar o
desenvolupar les seves iniciatives empresarials.
En els espais coworking es disposa d'accés a
internet, mobiliari adequat per a treballar, es
promouen dinàmiques de cooperació amb els
companys, s'organitza formació específica i es
fan tallers demostratius. Els coworkers (o
treballadors dels espais de coworking) també
poden sol·licitar assessorament per a definir la
seva estratègia empresarial o resoldre dubtes de
fiscalitat o comptabilitat. D'aquesta manera,
des les les administracions locals, es vol facilitar
la creació d'empreses i l'autoocupació al món
rural, evitant el despoblament i afavorint la
dinamització econòmica dels pobles rurals
d'interior i de muntanya.

Els desfibril·ladors fixes que DIPSALUT va
cedir als municipis de la província de
Girona, requerien ubicacions en espais
municipals, d'accés fàcil des de la via
pública i amb uns serveis tècnics i
informàtics mínims.

Actualment hi ha una vintena de coworkers que
disposen d'espais a Navata i a Pont de Molins.
Més informació a:
https://coworkingruralemporda.wordpress.com
Estel Turbau
Desenvolupament Local i SIG de Salines Bassegoda

L'espai on es va ubicar el desfibril·lador que
tenim a Sant Llorenç, al porxo de l'edifici
del consultori municipal, compleix aquests
requisits però no és suficientment visible
des de la via pública i per tant de més
difícil localització per aquelles persones
que no coneixen aquest espai.
Donat que aquesta situació és comuna en
molts municipis, DIPSALUT ha preparat una
senyalització específica per aquestes
instal·lacions. Des de l'Ajuntament ja l'hem
sol·licitat i esperem rebre-la properament.
Addicionalment, DIPSALUT ha posat en
marxa una aplicació per mòbils i tauletes
“DEACAT” que permet localitzar els
desfibril·ladors més propers.
Podeu
descarregar-vos
gratuïtament
aquesta aplicació des d'AppStore i Google
Play.

Horari Ajuntament
Del 10 d'agost al 14 de setembre, ambdós inclosos, el personal de l'Ajuntament
farà vacances, de manera que del 10 al 28 d'agost no hi haurà el Secretari,
però l'horari d'atenció al públic no es veurà afectat, excepte els dies 10 i 11
d'agost que l'Ajuntament romandrà tancat per Festa Local.
I del 31 d'agost al 14 de setembre farà les vacances l'administrativa, per tant
als matins l'Ajuntament estarà tancat i l'atenció al públic serà únicament els
dilluns i dijous a la tarda de 17 a 20 h.

Us recordem que...
... Si teniu interès en publicar un article, El Full està obert a la “Participació ciutadana”, a
l'opinió dels veïns, visitants, coneguts i desconeguts que vulguin donar a conèixer el seu punt de
vista sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Llorenç de la Muga.
... l'apartat “Coneguem els nostres veïns” de El Full, és una petita entrevista personal per
conèixer aspectes peculiars, poc coneguts o destacats dels veïns de Sant Llorenç de la Muga.
... des de que no es publiquen les Actes del Ple a El Full, aquestes es pengen a la web municipal
un cop s'han aprovat. Es poden consultar al següent enllaç:
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http://ca.santllorençdelamuga.cat/lajuntament/actes-de-plens/

Flama del Canigó 2015.
Foto: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga

El Full – edita: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
c/ Església, 2. 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
Tel./Fax. 972.56.91.40
e-mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
www.santllorençdelamuga.cat

Amb la col·laboració de:

