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CARTA DELS REGIDORS
Benvolgudes veïnes i veïns,
Fa molt poques setmanes que us vàrem repartir l’últim FULL, però d’activitats i coses
per explicar-vos ja veureu que tots en tenim moltes.
Especialment en aquest full d’estiu ens toca presentar-vos la Festa Major de Sant
Llorenç. Enguany hem esperat fins l’últim moment per saber què podíem fer,
concretament, què ens deixaven fer i com havien de ser els actes. A mitjans del mes
de juny érem molt optimistes, es permetia el ball amb mascareta, però des de
mitjans de juliol el govern ha tornat a programar les reunions setmanals amb els
ajuntaments per actualitzar directrius i resoldre dubtes.
Les últimes indicacions són que podrem fer actes culturals tipus concert, és a dir tots
asseguts, amb l’aforament limitat, mascareta, control d’accés i on no es permetrà ni
beure ni menjar en aquest perímetre.
Des de l’Ajuntament hem hagut d’adaptar totes les activitats. Algunes, al ser
impossible adaptar-les, directament ja no les hem programat, com ara, el vermut
popular o les cucanyes. Si us ve de gust fer un vermut, els establiments del nostre
poble estaran encantats d’atendre-us, i ens sap molt greu, però les cucanyes si no les
podem fer barrejant els equips, jugant tots junts, fent pinya, amb els pares amunt i
avall darrera la mainada, ja no són les cucanyes de Sant Llorenç que tots coneixem.
Per això us proposem una alternativa esportiva molt atractiva i a càrrec d’una
empresa de joves del poble, els Nohakota. Aquesta activitat estarà oberta a tots els
infants i joves a partir de 6 anys, i us animem a provar-ho. Segur que us ho passareu
bé!
Els més joves tampoc podran tenir la festa jove que ens agradaria poder programar,
però a canvi ens han proposat un vespre de monòlegs a la Font Pudosa que creiem
que pot ser molt divertit. Aquell mateix vespre, el dilluns 9, també tindrem el Punt
Lila, igual que fa dos anys, en què podreu trobar informació i activitats sobre com
combatre les actituds masclistes i discriminatòries. Si us hi acosteu, tindreu un
obsequi lila!
Mantenim la cercavila, tan el dia de Sant Llorenç com també ho farà la Societat en el
seu dia amb la sortida dels sants patrons, Sant Cosme i Sant Damià. Per aquesta
activitat, que és la única que no hem programat estàtica, us demanem que
mantingueu sempre que sigui possible la distància entre persones i que porteu la
mascareta posada encara que sigui a l’exterior. Des d’aquí us convidem a tots, també
a tots els presidents de les entitats locals, a fer-nos costat el dia de Sant Llorenç en
la cercavila de les autoritats amb sortida des de l’Ajuntament.
Seguidament a la cercavila hi haurà l’ofici solemne de Festa Major. Posarem cadires
a l’església perquè pugui assistir-hi el màxim de veïns possible i us demanem que
procureu asseure-us mantenint la distància si no sou grup bombolla.
Cada dia el vespre us proposem una activitat cultural diferent. Concert de
l’Orquestra Titànium el divendres, màgia amb Raül Black el dissabte, diumenge serà

el dia de la Societat, que ha preparat un playback, el dilluns els monòlegs dels joves
a la Font Pudosa i dimarts, diada de Sant Llorenç, havaneres amb Les Anxovetes.
Totes aquestes activitats començaran a les 22h. i hauran acabat a les 00:30 h. que és
l’horari que se’ns permet programar activitats.
Des de fa molts anys la Societat La Fraternitat organitza la seva diada dins la
programació de la Festa Major, i el Futbol Club Sant Llorenç organitza el partit de
futbol de Festa Major. Són dues entitats que col·laboren i participen activament amb
l’organització dels actes de Festa Major. Però enguany també hi hem afegir les
propostes dels joves, un campionat de tennis taula a iniciativa dels joves i d’Arrelats
a la Muga i la proposta de l’Agrupació de Petits Productors Artesans, amb una
representació d’empreses del poble que muntaran una fira el divendres el vespre
amb productes artesans i de proximitats.
I com tampoc podia faltar tindrem sardanes, tant el dia de la Societat com el dia de
Sant Llorenç, tot i que encara no sabem si podran ser ballades o en concert.
Per tant, estem molt contents de poder celebrar una Festa Major diferent de la que
estem acostumats, però amb molta participació dels veïns, les entitats i les empreses
del poble, i esperem que tots la gaudiu.
Per últim, només ens queda demanar-vos que per tal que la Festa Major la puguem
gaudir tots i que no hi hagi incidències, siguem tots conscients del moment en què
ens trobem i sigueu respectuosos amb les normatives i seguiu les indicacions que
corresponguin en cada activitat.
Molt bon estiu a tots i que tinguem una bona Festa Major!

Montserrat Brugués, Pere Brugués, Joan Martínez i Sandra Quera.
L’alcaldessa i els regidors de l’equip de govern.

TANCAMENT DE L’ACCÉS MOTORITZAT AL CAMÍ DEL PANTÀ
A principis del mes de juny passat els agents rurals ens van fer arribar un informe en
què posaven de manifest la problemàtica que suposa poder accedir amb vehicle fins
a la cua del Pantà de Darnius Boadella. Aquest espai s’ha convertit en un lloc
d’acampada habitual, ja sigui amb tenda o furgoneta, i s’hi fa foc, ja sigui a terra o
amb fogonet. Això suposa un greu perill, per un costat perquè es tracta d’una zona
inundable i per l’altre pel risc d’incendi forestal que això pot suposar.
Des de l’Ajuntament s’ha denunciat aquesta situació cada vegada que se n’ha tingut
coneixement, en moltes ocasions gràcies a l’avís i col·laboració que ens heu fet
arribar els mateixos veïns de Sant Llorenç.
Però atès que aquesta conducta és cada vegada més recurrent, ens hem posat en
contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i un cop s’ha comprovat el punt a
partir del qual l’ACA és la única propietària dels terrenys afectats, s’ha decidit posar
una tanca. Aquesta tanca té les mateixes característiques que les tanques dels parcs
naturals, de tal manera que no necessita ni candau ni claus, i facilita la logística als
cossos de seguretat ja que tots hi tenen accés.
En els propers dies s’instal·larà la senyalització corresponent i es col·locarà la tanca,
de tal manera que quedarà totalment prohibit circular a la cua del Pantà. El cost de
construir, transportar, instal·lar i senyalitzar aquesta tanca és de 2.800 €, que
assumirà l’Ajuntament amb recursos propis.
Per altra banda, l’ACA ha retirat aquest mes de juliol la furgoneta que es va
accidentar
per
Setmana
Santa al camí d’accés al
Pantà, un cop ha finalitzat
l’expedient de requeriment
al propietari perquè retirés
el vehicle. Actualment es
troba
custodiat
a
Desballestaments Pot de
Llers fins que l’Ajuntament
finalitzi
l’expedient
per
declarar-lo residu sòlid i el
puguem donar de baixa i
desmantellar.

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL
En els municipis de menys de 7.000 habitants on hi ha Jutjat de Pau, com és el cas de
Sant Llorenç de la Muga, el càrrec de secretari/a del Jutjat de Pau l’ocupa la persona
que l’Ajuntament designa com a idònia per desenvolupar aquesta funció, sempre que
es compleixin les condicions de capacitat i no incórrer en cap causa
d’incompatibilitat per l’exercici d’aquest càrrec.
El Jutjat de Pau de Sant Llorenç de la Muga es troba inclòs a l’Agrupació de
Secretaries núm. 51, gestionada pel Jutjat de Pau de la Jonquera, motiu pel qual
l’Ajuntament únicament ha de nomenar la persona idònia per fer-se càrrec de la
secretaria del Registre Civil.

Aquesta plaça ha estat ocupada fins ara pel secretari de l’ajuntament, l’Ignacio
Cardona. Des d’aquest mes de juliol la Raquel Guillamet, l’administrativa de
l’Ajuntament, assumeix les funcions de secretaria del Registre Civil com a persona
idònia designada per l’ajuntament, i es mantindrà l’Ignacio Cardona com a substitut
en cas d’absència de la persona titular.

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNCIA (IVTM)
Des d’aquest 2021, les ordenances fiscals estableixen una bonificació del 50% per
aquells vehicles que disposen de motors les característiques dels quals produeixen
menor impacte ambiental per combinar sistemes de funcionament mixtes de consum
d’energia elèctrica i combustibles fòssils, i també per aquells que únicament fons
d’energia elèctriques.
Els contribuents titulars d’un vehicle que compleixi aquestes característiques poden
sol·licitar la bonificació corresponent a l’ajuntament, presentant una instància
genèrica i adjuntant la fitxa tècnica del vehicle per acreditar el tipus de motor. La
concessió de la bonificació tindrà efectes a partir de l’any següent al seu
reconeixement, és a dir, qui ho sol·liciti aquest 2021 se’n veurà beneficiat a l’impost
del 2022.

TAXA INSCRIPCIÓN ANIMALS
MANTENIMENT CEMENTIRI
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COMPANYIA
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El proper dia 13 d’agost es carregarà al banc la taxa d’inscripció d’animals de
companyia que tenen domiciliat el rebut. Els contribuents que no tingueu el rebut
domiciliat el podreu passar a pagar en efectiu directament a l’Ajuntament. Us
recordem que el preu de la taxa és de 10€/any pels que sigui renovació, i 15€ pels
que han fet la inscripció aquest any. En cas de gossos considerats potencialment
perillosos la taxa és de 25 €/any.
Pel que fa els rebuts de la taxa de manteniment del cementiri municipal els tindrem
disponibles el mes d’octubre, i es carregaran els rebuts domiciliats el dia 2 de
novembre.

ADEQUACIÓ DE L’ESCENARI DE LA SOCIETAT
Recentment han finalitzat els treballs d’adequació de l’escenari de la Societat amb
l’objectiu de disposar d’un equipament bàsic de llum i so per poder programar
activitats i actuacions culturals a la sala de la societat. També s’ha substituït el teló i
les teles negres de l’interior de l’escenari.
El cost d’aquesta inversió ha estat de 20.912,12 € a càrrec del pressupost municipal
de l’Ajuntament per aquest any 2021, i es finança el 100% amb la subvenció per
inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.
Esperem que l’evolució de la situació sanitària ens permeti de cara a l’últim
trimestre d’aquest 2021 poder organitzar algun acte públic per inaugurar aquest
equipament i començar a pensar en tornar a programar teatre a la Societat.

CASAL D’ESTIU
Un estiu més, els infants dels nostre municipi poden
gaudir del casal els mesos de juliol i agost a càrrec
del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
En total s’han inscrit 30 infants d’edat escolar, entre
P3 i 6è de primària, i donat que es poden inscriure
per mes sencer o per setmanes, la setmana que té
més inscrits és la última de juliol amb 20 infants, el
màxim que ens permeten per les ràtios de
monitor/infants. Enguany les monitores són la Clàudia
Juanola i la Natàlia Clos, veïnes de Sant Llorenç, ja
que en Miquel Garcia no podia repetir com a monitor
a l’agost perquè té previst ser a l’estranger. A més a
més les tres primeres setmanes de juliol hem comptat
amb el suport d’una pre-monitora, la Laia Oliveras, a
qui li agraïm la seva col·laboració voluntària.
El centre d’interès que s’ha proposat des
del Consell Esportiu té per lema: “fes la
volta al món” que ens dona la
possibilitat de conèixer les diferents
tradicions i cultures dels diferents
països, tot buscant pistes per trobar els
mapes dels continents del món…. Tota
una aventura!
Agraïm a les famílies, una vegada més,
la seva confiança i per part de
l’ajuntament posarem tots els mitjans
possibles perquè si a l’hivern no tenim
escola, almenys a l’estiu tinguem casal.
El cost del casal d’estiu que ens ofereix el Consell Esportiu de l’Alt Empordà és de
7.991,12 €, pels dos mesos en horari de 9h del matí a 3h. de la tarda i que inclou
entre altres la contractació de les monitores, direcció i coordinació del casal,
assegurances, tramitació del registre d’activitats de lleure i compra de material per
les activitats.

ESPAI JOVE
Una de les propostes que teníem en el nostre programa era pensar amb els joves del
nostre poble. Una franja d’edat que aniria dels 10-12 fins als 29 anys, una franja
molt àmplia de la població, però a la que no ens podem permetre perdre ningú pel
camí. Són els adults del futur i els necessitem a tots!
Des de l’ajuntament ens hem reunit amb els diferents nivells d’administracions amb
competències en joventut, des de la Direcció General de Joventut fins a l’àrea de
joventut del Consell Comarcal per tal d’aconseguir el finançament necessari per
poder disposar d’un tècnic de joventut compartit. I no ha estat possible, els recursos
són escassos i la pròrroga dels diferents pressupostos de la Generalitat no permeten
ampliar el nombre de tècnics de joventut compartits que disposa el Consell
Comarcal. I aquesta és una situació que afecta a 6 municipis de la comarca, els quals

estem treballant conjuntament per posar de manifest aquest greuge comparatiu
entre municipis que suposa tenir o no un tècnic de joventut. No tirem la tovallola, ho
seguirem intentant però mentrestant hem de treballar dinàmiques d’interès pels
joves i els hi hem de donar veu, la seva participació i implicació en la vida del poble
ha de ser prioritària per nosaltres.
Per això, hem iniciat les trobades per crear un espai jove. Un punt de trobada que
serveixi perquè comparteixin inquietuds, proposin accions, dinàmiques, activitats,...
i comptem amb el suport de la Natàlia Clos com a dinamitzadora d’aquest espai.
El dimecres 21 de Juliol es va fer la
primera trobada a la sala polivalent
de l’ajuntament, i la previsió és que
es puguin trobar cada dimecres i
divendres de les 17h a les 19h en els
diferents espais que ells hagin anat
acordant i per realitzar aquelles
activitats que hagin decidit.
El cost del servei de dinamització
de l’espai jove que ens ofereix el
Consell Esportiu de l’Alt Empordà és de 258,45 € mensuals, i la previsió inicial és
mantenir-ho fins a final d’any per veure quina acceptació té entre els joves.

PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. ANY 2021
A continuació es detallen les subvencions concedides per les diferent administracions
supramunicipals durant aquest any 2021.

Diputació de Girona
Línia subvencions

Projecte/activitat

Import

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Inversió

Equipament escenari de la sala La Societat

20.912,12 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Despesa corrent 1

Enllumenat públic

4.418,33 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Despesa corrent 2

Adequació accessos Vall Muga i Sant Antoni

8.600,00 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Despesa corrent 3

Accés nuclis de població. Senyalització

2.600,00 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Activitats culturals

Programa d’activitats culturals 2021

6.446,55 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Noves tecnologies

Actualització ordinadors

659,32 €

Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural. Actuacions en camins

Arranjaments puntuals als camins de la
Cadamont, de Can Camps i del pantà

1.600,00 €

Promoció Econòmica. Projectes
i
accions
de
promoció
econòmica dels ens locals

Accions Full de Ruta Salines Bassegoda i
senyalització establiments i recursos
turístics.

2.000,00 €

Servei d’Esports. Foment de
l’activitat física i l’esport. Línia
A1.

Programa anual de promoció de l’activitat
fisicoesportiva. Gestió d’equipaments i
material esportiu.

1.000,00 €

Servei d’Esports. Foment de
l’activitat física i l’esport. Línia
A2.

Legalització de la instal·lació elèctrica de
la zona esportiva. Fase 1.

6.982,76 €

Presidència. Subvenció exclosa
concurrència pública

Baranes de seguretat i il·luminació del
Pont Vell

8.975,00 €

DIPSALUT. Organisme Autònom de Salut Pública de Diputació de Girona
Línia subvencions

Projecte/activitat

Import
subvenció

Pt 14. Assessorament i suport
tècnic en protecció de la salut

Implantació sistema de control i tele
gestió del dipòsit municipal d’aigua

7.274,68 €

Pm 07. Programa d’activitats per
al foment de condicions i estils
de vida saludables

Activitats de promoció de la salut i
millora de la qualitat de vida

1.350,00 €

Programa
d’inversió
consultori municipal

el

Adquisició llitera elèctrica, cortina i
vitrines

1.241,46 €

Pm13.
Despeses
corrents
consultori municipal 2020-2021

Despeses corrents consultori municipal:
subministrament elèctric, neteja i
telèfon

3.742,64 €

en

GENERALITAT DE CATALUNYA
Línia subvencions

Projecte/activitat

Import
subvenció

Subvenció càrrecs electes

Compensació econòmica Alcaldessa

9.299,07 €

Jutjat de Pau

Despeses de funcionament 2020 del Jutjat de
Pau

400,00 €

Ajuts
pel
tractament
vegetació en urbanitzacions
i nuclis de població.

Execució obertura franja nucli Sant Llorenç i
manteniment franja nucli Vall Muga i La
Resclosa

5.688,00 €

ELS APARCAMENTS MUNICIPALS
Durant la major part de l'any l'aparcament municipal de l'entrada del poble és
suficient per cobrir les necessitats d'aparcament principalment dels veïns del nucli
històric que no disposen de garatge en els seus habitatges i els visitants que puguin
venir. El passat mes de juny es van senyalitzar les 42 places d'aparcament municipal
per tal d'evitar que s'aparquin malament els vehicles. El seu cost va ser de 1.508,72
€.
Però a l'estiu és insuficient. El municipi necessita disposar de més places
d'aparcament, per això l'any passat l'ajuntament va adaptar, senyalitzar i il·luminar
una nova zona d'aparcament municipal a la zona esportiva, al costat del cementiri.
Aquest espai disposa d'un total de XXX places d'aparcament. El cost d'aquest
aparcament va ser de 39.312,90 €, dels quals 19.854,24 € es van finançar amb la
subvenció de Dinamització Territorial 2018-2019 de la Generalitat de Catalunya.
Per suplir aquesta mancança de zones d'aparcament municipal, des de fa uns anys,
els veïns Mª Rosa Duxans, Rosa Mª Roura Verdaguer i Prim Duxans deixen a
l'ajuntament les seves parcel·les urbanes de la zona nord perquè l'ajuntament les
pugui senyalitzar com a places d'aparcament. Així s'ha cobert durant molt de temps
aquest dèficit de places d'aparcament a l'estiu principalment. A canvi l'ajuntament
desbrossa les parcel·les.
Però ara que el municipi disposa de més places d'aparcament, agrairíem que
s'utilitzin els aparcaments municipals, així sabrem també si la capacitat
d'aparcament que disposem avui és suficient o no. Per això, inicialment aquest estiu
no preveiem utilitzar les propietats privades d'aquests veïns.
Des d'aquí volem agrair, una vegada més, la predisposició d'aquests veïns per deixarnos les seves parcel·les urbanes durant tot aquest temps.

VACANCES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ
Durant aquest mes d'agost tant l'administrativa
com el secretari faran vacances.
És per això que del 9 al 26 d’agost l'Ajuntament
no tindrà atenció al públic.
En cas que hàgiu de sol·licitar algun tràmit
administratiu, podreu seguir fent-ho a través de la
seu electrònica de l'ajuntament.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA
MUNICIPAL
S'ha iniciat el procediment de selecció per cobrir definitivament la plaça de peó de la
brigada municipal. En els propers dies es publicarà la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a partir de llavors començarà el termini de 20 dies
hàbils per presentar sol·licituds per prendre part en el procediment. Mentrestant en
el tauler d'anuncis de la pàgina web de l'ajuntament ja podeu consultar les bases que
regularan aquest procediment.

Des de fa tres anys aquesta plaça està ocupada interinament per l'Artur Berenguer,
és per això que d'acord amb l'actual normativa de contractació del personal de
l'administració pública, cal convocar la plaça per proveir-la definitivament. Aquest
també va ser un acord de la mesa de negociació del personal de l'Ajuntament.
Com que es tracta d’un procediment obert, animem a tothom que hi estigui
interessat a què presenti la seva sol·licitud.

NOU CONTENIDOR DE VOLUMINOSOS A LA DEIXALLERIA
Des del mes de juny a la deixalleria municipal hi ha un contenidor per a dipositar els
residus voluminosos que fins ara es deixaven a terra, en una zona delimitada per una
tanca de fusta. Això provocava que cada últim dimecres de mes, quan venen a
recollir els voluminosos, aquests s'havien de recollir a mà i carregar al camió
manualment. Això suposava dedicar-hi molt de temps, sobretot els mesos d'estiu que
és quan hi ha més volum de deixalles.
A partir d'ara es podrà
recollir i gestionar millor
aquest residu, i us demanem
que
deixeu
aquests
voluminosos
dins
el
contenidor.
Us recordem que l'horari de
la deixalleria municipal és
els dimecres i divendres de 9
a 13h. I també l'últim
dissabte de cada mes de 9 a
13h. Si necessiteu fer-ne ús
fora d'aquest horari poseuvos
en
contacte
amb
l'ajuntament o el personal
de la brigada.
També volem aprofitar per recordar que les restes de poda i de sega no es poden
llençar a la llera de la Muga. Les restes de poda s’han de dur a la deixalleria o fer
servir el servei municipal de recollida.

SUBVENCIONS PER FAMÍLIES, EMPRESES I ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE
El Ple del 27 de maig passat va aprovar per unanimitat dels regidors, les bases i la
convocatòria de subvencions destinades a famílies, a empreses i a entitats sense
ànim de lucre amb seu a Sant Llorenç de la Muga per aquest any 2021.
Per un costat es tracte de seguir complint amb el programa electoral amb què ens
vam presentar el grup de Compromesos amb Sant Llorenç de la Muga a les eleccions
municipals del 2019. Són concretament les subvencions per a material escolar i les
ajudes per les entitats locals. I per l'altre, es tracte de seguir ajudant a les empreses
del sector econòmic del municipi més castigat per la pandèmia de la Covid-19, i que
és per tant una continuació de les ajudes que es van convocar l'any 2020.

Totes les bases han estat publicades en el termini corresponent d'exposició pública,
sense que s'hagin presentat al·legacions, motiu pel qual han esdevingut
definitivament aprovades. Les podeu consultar a la pàgina web de l'ajuntament.
En tot cas, us destaquem els punts més destacats a tenir en compte:
Per les famílies:
- Ajuda de 30€/nen/a amb la inscripció al casal d'estiu per mes sencer.
- Ajuda per material escolar: 50,00 € educació primària, 65,00 € educació secundària
i 80,00 € educació o formació de 18 a 25 anys.
Per les empreses:
- Ajuda de 100 € per compra material COVID
- Ajuda de 500 € per despeses corrents i despeses fixes
Per les entitats sense ànim de lucre:
- Ajuda de 500€ per despeses corrents, d'organització d'activitats o material COVID
El termini per presentar les sol·licituds serà de l'1 al 31 d'octubre i caldrà complir els
requisits, entre els quals hi ha de ser veïns empadronats, o tenir la seu de l'empresa
o entitat en el municipi i estar al corrent de pagament de tributs, impostos i taxes
amb l'ajuntament.
L’any passat vam modificar el pressupost per poder destinar 13.000 € a ajudes per
famílies i a empreses amb especial èmfasi a les empreses de restauració i
allotjament que es van veure més afectades per la crisi sanitària. Dels 13.000 €
previstos es van acabar utilitzant 8.732,28 €, dels quals 4.500 € van ser en format de
vals d’activitats perquè els establiments turístics poguessin promocionar els seus
establiments, i 1.500 € en bonificacions de la taxa d’ocupació de la via pública per
instal·lació de terrasses de restauració.
Enguany la partida pressupostària prevista per ajudes a famílies, empreses i entitats
locals és de 16.500 €.

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
A les jornades esportives del setembre del 2020, es va fer una classe de ioga que va
tenir molt bona acollida. D'aquella sessió en va sortir un projecte per organitzar
activitats de promoció de la salut, i les sessions de ioga en són una d'aquestes
activitats.
Durant els mesos d'abril, maig i juny es va organitzar un nou grup de ioga per
promoure la salut entre els nostres veïns i veïnes, principalment pensat per les
persones majors de 60 anys, però que en cas de disponibilitat es va acceptar la
participació d'altres veïns.
Aquesta activitat ha estat subvencionada en la seva totalitat per DIPSALUT de la
Diputació de Girona. A més a més aquesta subvenció ens ha permès incorporar en
aquest projecte el grup de ioga dels dimarts, que és un grup de veïns que s'autoorganitzen des de fa molts anys.
Esperem que de cares a la tardor puguem seguir amb algunes sessions més gratuïtes
pels veïns.

A més a més, tenim previst re-emprendre els tallers de memòria que ja fa uns anys
que no es fan. Si la situació sanitària ens ho permet, es faran d'octubre a desembre i
també serà una activitat gratuïta.
Per últim, estem acabant de definir dues xerrades informatives sobre salut a càrrec
del Col·legi de Farmacèutics de Girona.
De seguida que us puguem confirmar dates i horaris, en farem difusió a tots els veïns
pels canals habituals d’informació.

VOLUNTARIS
Aquests darrers mesos el grup de voluntaris ha netejat i desbrossat la Font de Palau,
també han netejat el principi del canal de rec, a la zona de Sant Antoni fins a
l’Encontrella i ha participat conjuntament amb Arrelats a la Muga amb la recollida de
residus organitzada el passat mes de maig, i amb la Societat de Caçadors s’ha
desbrossat el camí vell a Terrades.
La propera convocatòria serà el dijous 5 i dimecres 11 d’agost que aniran a buscar
l’escenari i les cadires que ens deixa l’Ajuntament de Figueres per poder organitzar
la Festa Major. Per transportar aquest material comptem amb la col·laboració del
Càmping Bassegoda Park d’Albanyà que ens deixa el seu camió per poder transportar
el material des de Figueres fins a Sant Llorenç de la Muga. Amb aquestes dues
col·laboracions ens estalviem el lloguer d’un camió pel transport o del material que
ens deixen. Des d’aquí, agraïm aquesta col·laboració del Càmping Bassegoda Park i
de l’Ajuntament de Figueres.
Agraïm especialment a tots els voluntaris la seva dedicació desinteressada i estem
contents de poder col·laborar amb les entitats del poble en sumar esforços per ser
més i millors cada dia.
Gràcies a tots!

LES ROMERIES
El mes de juliol hem assistit a les romeries de la Mare de Déu del Mont i de la Salut
de Terrades.
La propera romeria serà a Ermita de Palau el dia 11 setembre.

Benvolgudes veïnes i veïns,
Des de Junts per Sant Llorenç de la Muga voldríem aprofitar aquest espai per destacar
els següents temes del dia a dia del nostre consistori:

Benvolgudes veïnes i veïn

El passat dia 27 de maig dins del Ple Ordinari que vam celebrar telemàticament, vàrem
demanar a l’equip de govern que alguns dels temes que es tracten en Junta de Govern
Local, JGL, caldria debatre’ls en els Plens. Ja que pensem que és on hi ha la
Han passat ja cinc mesos i mig des de la nostra entrada
representació real del poble, mitjançant tots els regidors que formem el consistori.
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que això facilita i dinamitza molt manera,
la gestió idel
dia a dia. Però
creiem que hi ha temes
que caldria debatre entre tots els regidors.
Evidentment, vam rebre una resposta negativa per part de l’equip de govern.

REUNIÓ AMB L’EQUIP DE GOVERN

Dins del mateix Ple Ordinari, van ser aprovades per unanimitat les bases reguladores de
les subvencions per a empreses,
professionals,
autònoms,
i
El passat
17 de Setembre
vamfamílies,
demanar entitats
una reunió
associacions.

amb l'equip d
el nostre punt de vista sobre diferents temes i actuacions a fer a
El nostre grup va donar llum verda a aquestes subvencions, però també vam recordar
Junts per Sant Llorenç de la Muga creiem que aquesta trobada
que amb el que no hi estem d’acord és en l’import final que es destina en aquestes
avançar i millorar en el dia a dia del poble.
subvencions.
En el Ple Extraordinari del 10 de desembre de 2020, vam demanar i argumentar que
CORBA
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Creiem que aquesta
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Vam sol·licitar a l'equip de govern si havien fet algun pas en la

Hem de pensar que les empreses, professionals, autònoms, les famílies, les entitats i les
entrar per registre el passat dia 16 de Juliol en què demanàvem
associacions són el teixit productiu de la nostra societat, i és en aquests moments quan
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a augmentar
aquests
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del passat
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que 28
hem
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modificat del Text Refós del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del nostre
conductors. L'últim el passat mes de Juliol que
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Considerem que no s’ha fet una L'Ajuntament
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de l’inici.
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que faDavant
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Carreteres.
de govern s’ha qu
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trobada
amb la2019
responsable
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va suspendre l’aprovació del primerpart
textvam
refósconcretar
( acord deluna
dia 20
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).
comprovar
“in situ”
de la importància
de senyalitzar deg
En l’anterior sessió extraordinària poder
del 25 de
febrer ja vàrem
manifestar
que no estàvem
d’acord amb el redactat. Prova d’això,
el passat 28 d’abril, la Comissió Territorial
carretera.
d’Urbanisme de Girona va mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic del catàleg de DESPERFECTES
masies i cases rurals AL
finsPONT
que no es modifiquessin els
quatre punts.

Davant dels
cops diferents
ha patit Després
el pont
Així i tot, aquest darrer Text no reflecteix
tot dos
el nostre
patrimonique
municipal.
que el nostre grup demanes ajornarvam
trenta
dies l’anterior
Text Refós
tal que tots
demanar
a l'Ajuntament
queperreclamés
la els

de la urbanitza

reparació dels desperfectes que hi havia al pont. Estem molt cont
que al cap de quatre dies ja estaven arreglats.

propietaris poguessin aportar tota la documentació que ells consideressin, ara se n’ha
aprovat un que, segons el nostra punt de vista, no s’ha treballat conjuntament amb els
propietaris de les Masies i cases Rurals per poder determinar si tenen potencial per ser
incloses o no al Catàleg de Masies.
I el més greu de tot això, és que no entenem com l’Ajuntament no ha lluitat i defensat
suficientment les propietats dels veïns i en definitiva el Patrimoni Arquitectònic del
nostre poble.
Un altre dels temes que ens preocupa, és la franja de protecció contra incendis.
Evidentment, nosaltres estem d’acord que cal fer la franja i com més aviat millor, però
no en les condicions que se’ns presenta.
Alguns veïns ens han mostrat la seva disconformitat en la forma de procedir, nosaltres ja
vam demanar per activa i per passiva al Ple on es va aprovar que caldria buscar una altra
alternativa per instaurar la franja de protecció.
Abans d’acabar, tot i que encara estem immersos en la lluita per vèncer aquesta
maleïda Covid, voldríem desitjar un bon estiu a tots els veïns i veïnes, i una molt bona
Festa Major!
L'Ivan, la Teresa i l'Eli Regidors de Junts per Sant Llorenç de la Muga

Les entitats del poble
F.C. Sant Llorenç de la Muga
Bones a tothom,
Ens trobem ja a les portes de la Festa Major, i això significa que una altra temporada
esportiva ja està començant a caminar.
Pel que fa a l’equip de Quarta Catalana, enguany hi ha molts canvis. Primer de tot,
anunciar-vos que l’entrenador per aquesta temporada serà en Jordi Vidal. En Jordi és un
dels nostres, un malalt del futbol. Té experiència tant de jugador com d’entrenador.
Amb l’arribada del nou entrenador, s’ha renovat també la plantilla.
Des de mitjans de juliol que ja estem fent reunions de planificació de la plantilla i a
principis d’agost ja començarem amb els entrenaments i partits amistosos.
Parlant de partits amistosos, el partit per excel·lència és el Memorial “PEP” Juanola
que per causa de la pandèmia l’estiu passat no el vam poder disputar. EL passat dissabte
31 de juliol vam poder tornar a fer el partit entre els exjugadors del nostre club i
l’actual primer equip al Camp Municipal Quim Juanola, emmarcats dins la Festa del
Futbol. La resposta dels els exjugadors del club va ser magnífica i vam per poder gaudir
del partit més esperat de la temporada.
Pel que fa al futbol base, aprofitant la Festa del Futbol del dia 31 de juliol, farem un
partit amistós per tal que els més petits del club puguin participar d’aquesta festa.
I a partir, del mes de setembre reprendrem els entrenaments tant dels Benjamins com
dels Caganius.
La temporada passada va ser la primera en la nostra història en tenir futbol base, i
aquesta temporada d’enguany li volem donar més empenta. Mitjançant l’esport
intentem aportar els valors necessaris als nostres jugadors.
Per altra banda, estem ja preparant l’Assemblea que vam haver d’ajornar per la
pandèmia. L’esmentada Assemblea la celebrarem a finals del mes de setembre a l’aire
lliure. Ja us informarem degudament a cada soci i sòcia.
Per anar acabant, no volem deixar passar l’oportunitat d’informar-vos que ja tenim a la
venda els dècims de la Loteria de Nadal. I per no trencar la tradició de fa més de quinze
anys, seguim amb el nostre número, el 17.848, que de tant en tant ens dona alguna
alegria.
Informar també, que estem acabant de passar a cobrar els carnets d’aquesta temporada.
Ja sabem que és un any difícil i complicat i per això hem esperat a cobrar-los més tard
aquest any. Podeu liquidar els vostres carnets a qualsevol membre de la Junta.
Des de la Junta del club no voldríem deixar passar aquesta oportunitat per agrair a tota
la gent que de forma desinteressada aporta el seu granet de sorra perquè el club vagi
endavant. Sabem que són moments difícils per tothom i més que mai us volem donar les
GRÀCIES.
Junta del Futbol Club Sant Llorenç de la Muga

Les entitats del poble
Arrelats a la Muga
UN
ESTIU
PLE ASSOCIACIONISME
D’OPORTUNITATS
TEMPS
SENSE
Estimats veïns i lectors, des
d’ençà
que ens edició
vàrem d’El
llegir
a l’última
edicióad’El
Full podeu
de l’última
Full
corresponent
la d’estiu,
han
pensar
que més
no ha
proui les
temps
com per portar-vos
notícies.
Si bé
passat poc
detranscorregut
cinc mesos i, tot
circumstàncies,
ha estatnoves
un període
necessari
és
moltes
les que
us vàrem
explicar
en el seu
ja associativa
estaven força
quecert
ens que
ha servit
perdevalorar
l’any
i la nostra
incidència
dins moment
l’activitat
del
encarrilades,
ara
com
ara
us
hem
de
dir
que
tenim
moltes
novetats
a
comentar-vos
nostre municipi.
de cara a aquest estiu de 2021 que, a diferència del passat, ens deixarà compartir i
Al llargded’aquest
lapse de temps
hem procurat
complir amb totes les restriccions i
gaudir
moltes oportunitats
i activitats
tots plegats.
recomanacions emanades des del Govern, la qual cosa ha comportat que des de llavors
En
primer
lloc, seguint
cronològicament
el que hem
només
haguem
pogut materialitzar
una activitat
de neteja de residus, inclosa dins la
anat
acomplint
durantUplesEurope!,
darreres setmanes,
campanya
Let’s Clean
vàrem
fer una
visita al de
Cau del Ciri per
promoguda
pelprimera
Departament
inspeccionar
de primera i mà
l’accés i valorar la
Territori i Sostenibilitat
l’Agència
idoneïtat
una sent
excursió
amb la garantia
de Residusde
de fer-ne
Catalunya,
un dels
que
puguin baixar de
dos tots
únicsaquells
poblesque
de ho
la desitgin
comarcahien
manera
Després
d’aquesta
primera
adherir-se segura.
a aquesta
iniciativa.
La
aproximació,
i havent-ne
la incursió
amb total
jornada ens va
servir per fet
retirar
de
seguretat,
volem
aviat farem una
l’entorn deus la
Mugainformar
prop deque250
convocatòria
a tothom.
Aixòvasí, s’ha de tenir
quilograms deoberta
deixalles,
dada que
present
que de
unamanera
excursiódesglossada
com aquesta no és apte
ser enviada
per
a tots
els públics de
donada
la complexitat
que
segons
la classificació
residus
al
comporta
i que,
per aquesta
Departament
corresponent,
pel raó,
seu limitarem les
places
per a
poder igarantir
la bonadematerialització.
posterior
estudi
l’avaluació
En
tot cas,ambiental
totes lesque
especificacions
l’impacte
suposa a la necessàries i
accessòries
a aquestes us les adjuntarem amb el cartell de l’activitat, que us
nostra zona geogràfica.
compartirem per totes les nostres xarxes i pel poble per tal que us pugueu inscriure
Paral·lelament, aquest any diferent que ens ha tocat viure ens ha portat a reflexionar
degudament.
i qüestionar la tasca
entitats
duem
a durem
terme aa nivell
En moments
com
Paral·lelament,
tambéque
us les
volem
anunciar
que
terme local.
més excursions
a coves
aquest
ens adonem
comque
d’importants
arriben
a ser les
associacions
petits
de
la zona,
de manera
totes aquelles
persones
que
no puguin pels
o nopobles
es vegin
en
com
el
nostre.
Un
teixit
associatiu
actiu
és
una
peça
clau
que
reverteix
les
activitats
cor de participar en aquesta activitat, podran fer-ho en alguna altra al llarg de l’any.
en beneficis
la col·lectivitat,
alhora
que enriqueix
la cultura iproperes
l’essènciasortides
pròpia
Així
mateix, per
us tota
farem
saber les dates
i localitzacions
d’aquestes
de cada
municipi.
I ambde
l’aturada
de tot tipus d’accions, moltes entitats es
amb
antelació
a través
tots els -obligadanostres canals.
veuran obligades a claudicar, deixant d’aquesta manera orfe un calendari que any rere
En
lloc, i sense
de costat les activitats esportives, dir-vos que durant
anysegon
veia accentuada
la deixar
seva participació.
aquest temps hem aconseguit definir dia i itinerari per a la segona edició de la marxa
Davant de tot,
ara és moment
fer costat
a la cultura,
la tradició
i a del
tot
nocturna.
En aquesta
ocasió de
també
ens dirigirem
capaal’esport,
la zonaamés
oriental
el que ho acompanya.
I nosaltres
ho farem
perquè
no podem
imaginar
municipi,
pujant des de
la Carbonera
finsindubtablement
a la fita de final
de terme
carenejant
la
a Santde
Llorenç
de la Arribats
Muga sense
els baixarem
trets propis
que el fan
qui és.
Serra
la Quella.
a dalt
a través
del ser
corriol
que enllaça amb el
Camí d’en Joan a l’alçada del Coll de Vellís i, un cop allà, ens tornarem a dirigir cap
Aprofitem per desitjar-vos molt bones festes per endavant i us enviem una forta i càlida
al poble. Tot i que la primera part del recorregut acumula la totalitat del desnivell
abraçada en aquests temps convulsos.
positiu de l’itinerari, és una sortida totalment apta per a gent de totes les edats que
no suposa cap dificultat tècnica, tret del primer tram de baixada pel corriol, que cal
prestar-hi especial atenció donat que en aquell moment ja ens estarem guiant pels
Martí Lagresa
Cumbriu
nostres
frontals
o lots. Tanmateix, tal com reflecteix el cartell, us recomanem dur
bastons
trekking asilaen
teniu per a poder fer la sortida amb més comoditat. En
Presidentded’Arrelats
Muga
referència a l’organització, l’única variació respecte de la primera edició és que en

aquesta ocasió no podrem subministrar
ni beguda ni menjar per a poder complir
amb totes les mesures sanitàries
corresponents. És per aquest motiu que
us demanem que cadascú porti el seu. A
través d’aquestes línies voldríem agrair
a l’Antoni Soler la continuïtat que ha
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a
les
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en
una
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Seguidament, el diumenge dia 7 d’agost
col·laborarem
amb
l’organització,
juntament amb l’Arnau Padrosa, del
torneig de Ping-Pong, que aquest any ja
celebrarà la seva cinquena edició. Es
tracta d’una iniciativa que va néixer
d’un grup de joves del poble i que ha
aconseguit consolidar-se i esdevenir una
activitat que cal reservar-se al calendari durant els mesos d’estiu. Per a poder-vos
inscriure cal que ho feu a Can Martí fins al mateix diumenge dia 7 a la tarda.
Tancant la primera quinzena d’agost, el diumenge dia 15, reprendrem la jornada de
xerrades d’esport de muntanya que va quedar pendent durant la primavera de 2019,
que vàrem haver d’ajornar-la per l’esclat de la pandèmia. En aquesta ocasió
comptarem amb les mateixes conferenciants, distingides per les seves grans gestes
esportives i reconegudes mundialment.
A causa de diferents ajusts de calendari,
aquest any hem dividit les jornades en
dos dies, de manera que el dia 15
d’agost tindrà lloc la xerrada de la Núria
Picas (guanyadora de l’UTMB, la cursa de
muntanya més important del món) i el
dia 28 la de la Clàudia Galícia (campiona
del món d’esquí de muntanya i campiona
d’Espanya de XCO). Per arrodonir les
jornades, al final de cada xerrada
s’emetrà un documental del nostre amic
i filmmaker Carlos Llerandi, que durant
els últims mesos ha participat en
diverses expedicions a l’Everest fent el
seguiment a Kilian Jornet en els seus
intents de fer cim. Tanmateix, dir-vos
que la programació pot patir o quedar
subjecte a alguna modificació si les

mesures sanitàries o d’organització així ho requereixen, de manera que restem
pendents de si l’evolució epidemiològica ens obliga a implementar noves mesures per
a poder celebrar amb les màximes garanties aquesta activitat.
Pel que fa a la marxa 4x4, estem esperant per fixar una data, ja que amb les noves
limitacions implementades a començaments del mes de juliol ens han tocat un dels
plats forts -i mai millor dit!- d’aquesta sortida, que era el dinar final. Tot i això,
continuem estudiant de quina manera podríem ajustar l’activitat a les restriccions
vigents, de manera que quan ho tinguem sobre segur, us ho farem saber per tal que
us hi pugueu inscriure.
Per anar acabant, ens agradaria recordar-vos que encara ens queda pendent una
jornada de neteja de residus que s’havia d’acabar de concretar abans de l’estiu,
després de l’última que vàrem dur a terme durant la primavera. Això no obstant, i
d’acord amb el calendari atapeït amb el qual ens trobem, hem decidit situar-la al
calendari passat el mes d’agost, de manera que no acusarem tant la calor i podrem
destinar una bona jornada a retirar dels nostres paratges tots els residus que,
malauradament, s’hi aboquen sense miraments. Aprofitant aquesta menció voldríem
agrair els voluntaris que van participar-hi i, de passada, animar-vos també a tots i a
totes a sumar-vos a la propera jornada.
I, per últim, una de les coses que més ens pregunteu és quan farem la Fox Trail. La
situació actual, i més si posem la vista a curt termini, no convida a l’optimisme. Si bé
és cert que molts pobles del voltant s’estan començant a animar a organitzar les
seves respectives curses, nosaltres som més cauts i volem actuar amb total seguretat
perquè sabem que un esdeveniment així aglutina un nombre molt considerable de
persones. De moment ja hem establert contacte amb alguna d’aquestes entitats
organitzadores i ens han facilitat les seves pautes d’actuació que, de mica en mica,
estem mirant d’implementar a la cursa de casa. No volem pecar de confiats, però si
tot va bé tindrem Fox Trail la pròxima primavera, amb novetats d’organització i
planificació –com és evident- però també de recorreguts, així que estigueu atents
durant els mesos que venen perquè us anirem fent cinc cèntims de com avança tot.
Dir-vos que, com ja us vam anunciar, la campanya d’associats ja es troba oberta i
que, si no heu rebut correctament la carta a través de la qual us expliquem
detalladament quin serà el seu funcionament, ens podeu contactar per tal que us
fem arribar aquesta informació. De totes maneres, pròximament habilitarem una
pestanya al nostre portal web on us explicarem quins són els passos a seguir per tal
de poder-vos sumar com a socis d’Arrelats a la Muga.
Des de la Junta d’Arrelats a la Muga us volem desitjar molt bon estiu per endavant i
que gaudiu de la Festa Major acompanyats de totes aquelles persones que estimeu.
Us preguem, això sí, que si sortiu a la muntanya vigileu molt i extremeu les
precaucions perquè no volem haver de patir un episodi similar al de Llançà, Vilafant
o Ventalló. És feina de tots i, sobretot, sigueu conscients que ens hi va tot.
Fins aviat!
Martí Lagresa Cumbriu
President d’Arrelats a la Muga

Les entitats del poble
Societat la Fraternitat
Benvolguts socis, veïns i amics,
Després de molts mesos sense cap activitat a causa de la pandèmia, el dia 12 de juny
vam poder organitzar la IV Trobada d’Urban Sketchers de Girona. Una vegada més el
nostre poble es va omplir de dibuixants que van recórrer diferents indrets del nostre
poble i van captar la bellesa de diferents racons en les seves creacions. A dos quarts
de dues vam muntar una exposició dels seus dibuixos a la plaça on tothom que s’hi va
acostar va poder gaudir dels seus dibuixos. Gràcies per compartir el vostre talent una
any més amb nosaltres!

Pocs dies després, el 23 de juny, vam celebrar la revetlla de Sant Joan amb coques,
cava i ball a la plaça del poble al ritme de la rumba de la Banda d’Oscar Torres. Va
ser una nit fantàstica, en la qual vam poder compartir somriures, gresca i balls
després de molts mesos. Moltíssimes gràcies a tots per participar a la revetlla i
acompanyar-nos en la nit més curta de l’any!
El 10 de juliol va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la nostra Entitat. Al
llarg de l’assemblea es va fer un repàs de les activitats de caràcter social
organitzades durant l’any 2020 i les activitats de manteniment i millora dutes a
terme a l’edifici de La Societat. Així mateix, es va informar de l’afectació patida per
la Covid19, de l’estat de comptes i es van presentar la previsió d’activitats i
pressupost previstos per l’any 2021. Com a novetat es va proposar que les persones
de més de 80 anys passin a ser socis honorífics, amb quota gratuïta. La proposta va
ser acceptada per unanimitat. Finalment, vam acomiadar la Claudia Juanola que
deixa la Junta per motius personals i professionals.

Gràcies a la iniciativa dels socis Enric
Cantenys i Nacho Bonet, la primera
quinzena d’agost es recuperaran els
Campionats de botifarra i dòmino a
la Societat. Aquests campionats se
celebraran en memòria d’antics
socis vinculats a aquest joc que ens
han deixat. Enguany, el Campionat
serà en memòria de Rafael Soler
Muntada.
Informar-vos que ja teniu a la
vostra disposició la Loteria de Nadal
ens diversos establiments dels
poble. Aquest any juguem el

66.252 de la
Loteria de Nadal. Ja el
número

tenim a la venda al Cafè de la
Societat i altres establiments.
Explicar-vos també que durant els
mesos d’estiu la sòcia Eva Figuerola
organitzarà diversos tallers gratuïts
a la sala de la Societat sobre
higiene, bellesa i cura del cos.

Ens fa molta il·lusió rebre propostes
i iniciatives dels socis per dur a
terme activitats diverses com les
que acabem d’esmentar. Gràcies
per les vostres idees i la vostra
col·laboració.
El diumenge 8 d’agost, dins de la
Festa Major de Sant Llorenç de la
Muga, celebrarem la Festa del Dia
de la Societat, amb l’ofici solemne
en honor als Sants patrons Sant
Cosme i Sant Damià, la cercavila,
dues sardanes a la plaça. A la tarda
podreu
gaudir
de
l’Audició
Complerta de sardanes. A partir de
les 10h de la nit, en col·laboració
amb la Comissió d’Activitats
Familiars podreu gaudir i participar
en el Playback obert a tothom que
tingui ganes de gresca.

Finalment, els dies 14 i 15 d’agost, hem organitzat un cap de setmana musical a la
Terrassa de la Societat. Es tracta d’un Cicle de cançons d’autor anomenat “Notes del
Nord” que ens ha proposat la Federació d’Ateneus de Catalunya de la qual la nostra
Entitat forma part. Així doncs, podrem gaudir de les actuacions de Stene Moshka
(dissabte 14, 23h) i Madamme Mustash (diumenge 15, 22.30h)que ens presentaran en
solitari el seu repertori de cançons de creació pròpia.
Ens acomiadem desitjant-vos unes bones vacances, un bon estiu i molta salut!
La Junta.

El Racó de les Puntaires

Informacions pràctiques
Ajuntament. Atenció al Públic
•
•
•
•

Atenció presencial: dilluns i dijous d'11h a 14h i dijous de 16h a 18h.
Telèfon Ajuntament: 972.56.91.40
Mòbil d’administració: 621.24.62.49
Correu elèctronic: ajuntament@santllorencdelamuga.cat

Ajuntament Difusió
Si voleu donar-vos d’alta en aquest servei d’informació cal que feu:
1.- Guardar el 675 14 34 08 als vostres contactes amb el nom d’AJUNTAMENT
DIFUSIÓ.
2.- Heu d’enviar un whatsapp amb el nom i cognoms + ALTA.
3.- A partir de la confirmació del missatge, rebreu les informacions que s’enviïn des
de l’Ajuntament.
Aquest número també el podeu fer servir per informar-nos de qualsevol incidència
que us trobeu al poble mitjançant un missatge, una foto o una trucada. La vostra
participació és molt important per a la ràpida solució dels problemes quotidians del
poble.
Deixalleria
Tot l’any els divendres de 10 a 14 h i últim dissabte de mes de 9 a 14 h. Juliol, agost
i setembre també els dimecres de 10 a 14 h. Per a recollida a domicili de poda o
trastos vells podeu trucar amb l’Ajuntament.
Consultori Mèdic i Farmaciola
Consultori. Els dimarts de les 11:00 a les 13:30 tant per les visites d'infermeria com
per les de medecina. Només s'atendran les visites programades. Cal trucar al CAP de
Vilafant. Telèfon 972.51.43.49.
Farmaciola. Dimarts i dijous de 10:00 a 13:30. Més informació al telèfon
972.54.62.60.
Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
De dilluns a divendres de 9h a 14h. Telèfon 972.52.20.00
Emergències
Cal trucar al 112 per qualsevol emergència.
Transport públic

El Full. Edita l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
Amb la col·laboració de:
c/ Església, 2 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
Tel. 972.56.91.40
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