
 
 
 
 
 
 
 

Publicació quadrimestral gratuïta                   número 95, Hivern 2020 

Foto de Juan Carlos Casado 



Bones Festes! 
Bones Festes! 

 

Benvolguts veïns i veïnes, 

Quines ganes que tenim tots plegats d’acabar aquest 2020! 

Tots coneixem la situació de crisi sanitària en la què ens trobem immersos i que 
inevitablement ens afecta en tots els àmbits de la societat. Però tot i les dificultats, 
els canvis constants de normatives i directrius, els inconvenients i contratemps que 
això ha comportat en el nostre dia a dia, tot i això, ens hem adaptat i el poble 
segueix endavant.  

Volem agrair-vos a tots la vostra implicació. A cada un de vosaltres amb el que creu 
convenient fer perquè aquesta crisi ens afecti el menys possible i fer-la el més 
suportable entre tots. Són les petites accions de bon veinatge, d’atenció i suport als 
més vulnerables i de respecte a les limitacions imposades el que demostra el vostre 
compromís amb el poble.  

No està essent gens fàcil. Hem trobat a faltar les trobades a casa i a la plaça, la 
Festa Major, les sardanes, els partits de futbol, els sopars a la fresca, les Puntaries a 
la plaça, les celebracions familiars... i aquest Nadal tampoc compartirem dinars en 
família com fèiem habitualment. Però tot i així, seguirem endavant. No en tenim cap 
dubte. 

Ara més que mai cal tenir nous reptes i noves il·lusions. En aquest Full us expliquem 
el que s’ha fet en aquests darrers mesos i el que tenim previst treballar durant el 
2021.  

Encarem l’any nou amb l’esperança que la situació sanitària millori, i que puguem 
reprendre la quotidianitat que ara tots trobem a faltar. Però també estem preparats 
per ser al costat dels nostres veïns, per poder ajudar a qui ho necessiti i no deixar 
ningú endarrera. 

 

Us desitgem que passeu unes bones festes i que el 2021 sigui millor per tots. 

De tot cor, 

 

L’equip de govern 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupost i ordenances fiscals del 2021 

 En el Ple del dia 10 de desembre es va aprovar inicialment el pressupost de la 

corporació per a l’any 2021. Tal com ens vam comprometre en la presentació del 

pressupost del 2020, ara fa un any, hem treballat per fer-lo més detallat i entenedor.  

Tot seguit us destaquem els aspectes que creiem més importants del pressupost 

d’aquest any que puja a 472.745,75€. 

Pel que fa a les despeses de personal, s’ha actualitzat d’acord amb la normativa 

estatal i el que recullen els Pressupostos de l’Estat, i s’han incorporat les 

modificacions derivades de l’adhesió al conveni per a personal d’administracions 

locals de menys de 20.000 habitants que es va aprovar per unanimitat en el Ple 

Municipal del 26 de novembre.  

Pel que fa als capítols de despeses de béns corrents i serveis, s’ha desglossat cada 

una de les despeses per conceptes més concrets. 

En el capítol de transferències corrents us destaquem els 16.500€ previstos per 

destinar-los a ajudes a famílies, entitats i empreses. A més a més en cas de ser 

necessari es manté com a fons de contingència 12.000€ per tal de fer front a 

qualsevol imprevist que pugui sorgir durant l’any. 

Pel que fa a les inversions tenim previst equipar l’escenari de la sala de la Societat, 

legalitzar la instal·lació elèctrica de la zona esportiva, executar la franja de 

protecció contra incendis i la neteja, il·luminació i seguretat del Pont Vell amb un 

pressupost total de 74.101,72€. 

 

En l’apartat d’ingressos, us destaquem que, d’acord amb la modificació de les 

ordenances fiscals per l’exercici 2021 aprovada pel Ple Municipal de l’1 d’octubre, 

pel que fa a impostos hi ha un augment del BICES del 0,3% en concordància amb el 

que recapten la resta de municipis que tenen l’Embassament de Darnius-Boadella 

dins del seu terme. 10.000€ d’increment essent la xifra per aquest any de 43.068,67€ 

L’impost de vehicles de tracció mecànica no s’havia actualitzat des de l’any 2013, i 

això ha provocat un augment de cop del 10% aquest any. L’increment màxim és de 

13,79€ per als cotxes de més de 20CV, i el mínim de 1,55€ per als cotxes de menys 

de 8CV.  Els vehicles híbrids i elèctrics tindran una bonificació del 50% en el IVTM. 

Les obres de reposició i posta a punt de les depuradores de la Resclosa i Vallmuga ha 

suposat una inversió de 18.204,45€. D’aquesta inversió només el 10% es repercutirà 

en la taxa de clavegueram. El total anual dels rebuts de la taxa de clavegueram serà 

de 6.166,82€. Quan el total de l’any passat van ser 4.706,22€. Cada habitatge 

passarà de pagar 26,70€ a pagar-ne 29,70€ a l’any, repartit en quatre trimestres en 

els rebuts de l’aigua.  

El capítol de taxes n’inclou una de nova per a l’execució de la franja de protecció 

d’incendis per import de 25.441,72€ que preveu el projecte tècnic que vam haver de 

tornar a aprovar en el Ple d’1 d’octubre passat. Aquest projecte ja havia estat 

aprovat pel Ple Municipal l’any 2017 però l’expedient va caducar al no dur-se a 

terme la seva tramitació dins del termini establert reglamentàriament i això va fer 

caducar l’expedient. Ara si, aquest Ajuntament es pren seriosament l’obligació 

marcada per la llei 5/2003,de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en els urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 



instal·lacions situades en terrenys forestals  de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest mateix Ple es va aprovar el reglament per la seva execució i properament es 
proposarà aprovar l’ordenança fiscal correponent. Tot aquest procés s’està duent a 
terme seguint les indicacions i supervisió de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona. 

En el capítol de transferències corrents s’ha afegit el Fons Extraodinari de 
Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya per import de 26.563,24€. com a 
conseqüència de la situació actual provocada per la COVID19. 

A les habituals subvencions que atorga la Diputació de Girona aquest Ajuntament 
preveu també optar a les subvencions d’activitats esportives i promoció econòmica 
que ja hem demanat i aconseguit aquest any 2020.  

A grans trets aquests són els punts més destacats del pressupost 2021. Però cal 
recordar que en cas d’imprevistos, en cas d’aconseguir nous finançaments o 
subvencions, la normativa pressupostària preveu poder tramitar modificacions del 
pressupost aprovat inicialment. Per exemple, durant l’any 2020, la modificació de 
crèdit aprovada a la primavera ens va permetre poder destinar 13.000€ a subvencions 
per a famílies i empreses afectades per la COVID19. I en el cas del temporal Glòria 
del mes de gener, 10.234,48€ dels quals 6.760,49€ els vam obtenir d’haver demanat 
una subvenció de la Diputació de Girona. Les modificacions del pressupost aprovades 
ens van permetre incorporar nous ingressos per cobrir les despeses d’aquests 
imprevistos.  

Per poder-vos explicar més detalladament el pressupost i les modificacions de les 
ordenances fiscal de l’any vinent, us convidem a la presentació telemàtica que farem 
un dia del mes de gener. Properament us concretarem el dia, l’hora i com seguir-la i 
participar-hi. 

 

Conveni laboral i processos de selecció 

Durant aquest any 2020 hem treballat diferents expedients relacionats amb el 
personal de l’Ajuntament. Al mes de juny, just després d’aixecar-se el confinament 
es va fer el procés de selecció per crear una borsa de treball per cobrir necessitats 
de la plaça de peó de la brigada. Aquest procediment el vam iniciar davant la 
necessitat de cobrir el permís de paternitat de 16 setmanes de l’Artur Berenguer, 
actual peó de la brigada, que va coincidir amb els mesos d’estiu. Aquesta substitució 
la va cobrir en Pedro Da Silva que va ser el candidat amb major puntuació dels sis 
que van ser admesos en el procediment. Aprofitem l’ocasió per agrair-li la dedicació i 
predisposició a l’hora de fer la feina. 

Seguidament vam iniciar el procés de selecció per cobrir interinament la plaça 
d’auxiliar administrativa. Les proves d’aquest procediment es van fer la segona 
quinzena de setembre i la candidata que va obtenir milor puntuació, de les quinze 
que van ser admeses perquè complien els requisits, va ser la Raquel Guillamet. Tot i 
no tenir experiència en l’administració pública, la incorporació de la Raquel, ara fa 
dos mesos, ha suposat un canvi qualitatiu en l’organització de les tasques 
administratives. Desitgem que aquest lloc de feina li serveixi per créixer 
professionalment i que pugui donar aquest bon servei durant molts anys al nostre 
poble. 



El Ple de l’1 d’octubre passat va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’acord comú de 
condicions dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants. A partir de la seva aprovació queden regulades les condicions laborals, 
drets i deures del personal de l’Ajuntament que l’equiparen al personal funcionari de 
l’administració pública de Catalunya, evitant així situacions de greuges i el 
reconeixement de les seves categories, condicions salarials, permisos i vacances. 
Aquest acord és el resultat de les reunions de la mesa de negociació formada per 
l’Alcaldessa, el secretari, un representant de CC.OO. i un representant d’U.G.T. i de 
la voluntat d’adherir-s’hi de tot el personal de l’Ajuntament.  

I per últim, a dia d’avui, seguim pendents de rebre la resolució de la convocàtoria de 
subvencions per a la contractació de joves en pràctiques del programa de Garantia 
Juvenil de la Generalitat de Catalunya. Aquest ha estat el darrer procés de selecció 
que hem tramitat des de l’Ajuntament aquest any per una plaça de dinamitzador/a 
juvenil. En anteriors ocasions l’Ajuntament va ser beneficiari d’aquesta subvenció 
per personal de suport a la brigada municipal. Enguany l’objectiu era contractar un 
jove que impliqués el jovent del poble en la presa de decisions d’aquells temes que 
són del seu interès i redactés el Pla Local de Joventut. El procés de selecció ja ha 
finalitzat i la Clàudia Juanola ha estat la única candidata que va es va presentar i 
aprovar el procés de selecció de les dues candidates que van ser admeses. Aquesta 
contractació esà supeditada a la resolució favorable de la subvenció del programa de 
Garantia Juvenil, en cas que no se’ns concedeixi aquesta subvenció no es podrà fer la 
contractació. 

 

Zona de bany de Sant Antoni 

Tal com ens vam comprometre amb els veïns, abans de final d’any volíem fer balanç 
amb ells de les actuacions realitzades aquest estiu a la zona de bany de Sant Antoni i 
les urbanitzacions de la Resclosa i Vall Muga. Hem estat esperant que milloressin les 
condicions sanitàries per tal de convocar aquesta reunió presencial, però això no ha 
pogut ser fins al dia d’avui. Tant de bo la poguem convocar en el primer trimestre 
d’aquest proper any, però en cas de no ser possible la farem telemàticament. 
Mentrestant seguim treballant activament amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i la 
Diputació de Girona per planificar les properes actuacions a realitzar i que us 
explicarem detalladament quan ens reunirem. 

 

Projecte de recuperació de la biodiversitat i de revalorització 

del bosc de ribera 

Aquests darrers dies hem vist com membres de la Fundació ALTEM plantàven arbres 
autòctons a la llera del riu, entre el Pont Nou i el Pont de Sant Antoni. Aquesta 
actuació és un projecte del Consorci Salines Bassegoda que té per objectiu 
revaloritzar i recuperar el bosc de ribera en aquest tram del riu La Muga. En els 
propers dies s’instal·laran en el Passeig de Sant Antoni tres cartells didàctics de la 
flora i la fauna típica del bosc de ribera. 

L’actuació compta amb la supervisió i finançament de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de la Girona. 

 



Urbanisme i obra pública 

Anem desencallant antics temes que considerem importants per el desenvolupament 
urbanístic del poble, com són el P.M.U.-1 (Zona Nord) i el Catàleg de Masies i Cases 
Rurals en sòl no urbanitzable, a més d’altres actuacions que tot seguit detallem. 

 

Pla de Millora Urbanística-1 

Respecte al Pla de Millora Urbanística-1, en el Ple cel·lebrat el dia 26/11/2020 vàrem 
tirar endavant l’Aprovació Provisional i remetre la documentació a Urbanisme per la 
seva Aprovació Definitiva. Hem de dir que aquest P.M.U.-1 sustitueix al P.A.U.-6 i ve 
donat en compliment de la sentència núm. 683 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, fruit d’una al·legació que varen 
interposar varis propietaris afectats de la Zona Nord. En grans trets, les variacions 
fonamentals són: a) incorporació de més propietaris en l’àmbit d’actuació i b) hem 
incorporat la possibilitat de desenvolupar la Zona per sectors facilitant així la seva 
execució per part dels propietaris interessats. Qualsevol aclariment o consulta al 
respecte la podeu fer amb l’arquitecte municipal, demanant hora a les oficines de 
l’Ajuntament. 

 

Catàleg de Masies i Cases Rurals 

Del Catàleg de Masies i Cases Rurals, fer-vos saber que al començar la nostra 
legislatura ens vàrem trobar amb una redacció ja feta del Catàleg i un Text refòs que 
reclamava Urbanisme per la seva Aprovació Definitiva. Aquest Text Refòs va ser 
aprovat per unanimitat en el darrer Ple de la passada legislatura i va ser remès a 
Urbanisme. A finals de l’any passat ens van reclamar un altre Text Refòs que recollís 
12 prescripcions que Urbanisme obliga a incorporar per la seva aprovació, entre elles 
la supressió de vàries masies que consideren “ruïnes irrecuperables” o edificis que no 
reuneixen les condicions de masies o cases rurals. Vàrem demanar als propietaris que 
aportessin tota la documentació possible per evitar l’eliminació del Catàleg 
d’aquestes construccions. Hem aconseguit salvar-ne dues: Can Norat i Mas Rimaló. En 
el Ple extraordinari del dia 10/12/2020 vàrem donar llum verda a l’aprovació 
provisional, aquest cop però, amb els 4 vots de l’equip de Govern i les 3 abstencions 
de l’oposició. La documentació s’enviarà a Urbanisme i restem a l’espera de la seva 
Aprovació Definitiva. 

 

 Estudi local d’habitatges buits  

Ja s’ha finalitzat la redacció de l’estudi local d’habitatges buits del nostre municipi. 
Aquest document ens ha detallat quins habitatges compleixen els requisits per poder 
ser declarats habitatges buits. Abans però, l’Ajuntament haurà de tramitar el 
corresponent expedient que inclou, per descomptat, el tràmit d’audiència als 
propietaris.  

L’objectiu és poder mobilitzar aquests habitatges per tal que esdevinguin residència 
habitual de joves i famílies, previ acord amb els seus propietaris. Aquesta actuació 
busca evitar el despoblament i envelliment del nostre poble. El cost d’aquest estudi 
ha sigut de 5.898,75€ dels quals la Diputació de Girona n’ha finançat 4.895,96€. 



 

Nou aparcament  

Tal com vàrem anunciar en campanya electoral hem començat a condicionar 

l'esplanada de la zona esportiva. En una primera actuació hem acabat l’aparcament 

al costat del Cementiri que en les estacions de primavera i estiu ens facilitarà i 

ordenarà l'aparcament en el poble. Té una capacitat per a 49 turismes i 2 places per 

a vehicles adaptats. L'hem fet amb sauló compactat i tanques de fusta per a que 

quedi més integrat en 

l'entorn. També està dotat, 

segons un estudi lumínic, de 

tres columnes d'enllumenat 

públic amb dos lluminàries 

per columna, implantació 

de 7 moreres i una boca de 

reg. Aquesta actuació ha 

tingut un cost de 

39.312,90€ dels quals 

19.854,21€ provenen del Pla 

de Dinamització Territorial 

de la Generalitat de 

Catalunya,  14.333,19€ 

provenen del fons de 

Cooperació 2020 de la 

Diputació de Girona i 

5.125,47€ aportats amb fons propis de l’Ajuntament.  

 

Depuradores 

A l’estiu van finalitzar les obres de 

reparació, condicionament i 

legalització de les depuradores dels 

nuclis de Vall Muga i La Resclosa. Tot i 

així en les properes setmanes afegirem 

al disseny original de la depuradora de 

Vall Muga un filtre per evitar que 

tovalloletes i altres residus no orgànics 

arribin a la maquinària i en provoquin 

el seu mal funcionament. Aquest esra 

el motiu pel qual es disparava una 

alarma i n’aturava el funcionament. 

Aprofitem per recordar-vos que hem 

d’evitar l’abocament al wc d’aquests 

productes d’higiene.  

Un cop tenim resoltes les mancances d’aquestes dues depuradores, i tal com vam dir 

al Full d’Estiu ja estem treballant per desencallar la construcció de la nova 

depuradora general del poble. Per això el mes d’octubre vam demanar reunir-nos 

amb el Director de l’ACA a Girona, sr. Àlex Rocas, que pocs dies després es va 



desplaçar fins al poble per tractar urgentment aquest tema. En aquesta reunió es van 

definir els següents passos a seguir.  

La nostra depuradora entra en el Pla estratègic de l’ACA del 2022 al 2027.  

Per tal que es pugui licitar i executar a l’inici d’aquest període cal disposar del nou 

projecte redactat. L’anterior projecte de 2007, ja no és vàlid.   

L’ACA no pot assumir la redacció del nostre projecte abans del 2022. Però accepta 

que sigui redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal assumint-ne la despesa.  

En la darrera Junta de Govern de l’any hem aprovat el conveni regulador per a la 

redacció d’aquest nou projecte amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Així doncs, esperem que abans de la fi de l’any 2021 ja podrem disposar del projecte 

per a la construcció de la nova depuradora general del poble. 

 

Patrimoni Arquitectònic 

Recentment s'ha finalitzat amb una subvenció de Monuments de la Diputació de 

Girona una intervenció en el Portal de Baix, la Torre d'en Farlingo, les Muralles i el 

Portal del Mig. Les tres últimes s'han netejat de males herbes i rejuntat els 

paraments verticals que ho necessitaven. Al Portal de Baix s'ha fet una actuació més 

acurada amb el 

rejuntat de les 

esquerdes més 

significatives, 

l’eliminació d’un 

arrebossat 

superposat a les 

pedres, el canvi de 

totes les peces de 

paviment que 

estaven trencades 

i la modificació de 

la reixa d'aigües 

plujanes, per 

eliminar el fort 

soroll que 

ocasionava el pas 

dels vehicles per 

sobre d'ella. Al ser 

un Bé d’Interès 

Cultural, el 

Departament de 

Cultura de la 

Generalitat ens ha 

hagut d’autoritzar 

i ens ha requerit la 

supervisió d'una arqueòloga. El cost total d’aquestes actuacions ha estat de 

12.304,60€ dels quals 10.000€ provenen de la subvenció de Monuments de la 

Diputació de Girona, els 2.304,60€ restants han estat aportats pels fons propis de 

l’Ajuntament.  

 



  Voluntaris 

 Degut a la situació de pandèmia que estem patint pràcticament tot aquest any 2020, 

i per no posar en risc a cap veí, hem 

hagut de fer amb el personal de la 

brigada moltes actuacions en les que 

els voluntaris ens haguessin pogut 

ajudar. Tot i així, el mesos de juliol i 

agost, en què la situació era més 

favorable, ens varen ajudar alguns 

caps de setmana en les tasques de 

vigilància a l'urbanització Vall Muga, 

mesura que vam prendre 

per  solucionar la conflictivitat de la 

zona de bany del Pont de Sant Antoni. 

També el mes de setembre vàrem fer 

una crida i, juntament amb Arrelats a 

la Muga, vàrem fer una jornada de 

recollida de residus pel nostre riu.  

Com ja és tradicional, també han 

col·laborat per muntar el Foc de Nadal. 

A tots ells agraïr-los de nou la seva implicació amb el poble.  

 

11 de setembre 

Enguany vam commemorar la Diada amb un acte institucional a la Font Pudosa.  

L’acte va començar amb un parlament de 

l’Alcalde accidental, Pere Brugués i va 

comptar amb la presència d’alguns regidors 

de l’Ajuntament, representants de les entitats 

i una bona colla de veïns del poble. 

Seguidament la Cobla Rossinyolets ens va 

oferir un concert de sardanes i l’acte va 

acabar amb el Cant dels Segadors per part de 

tots els assistents. 

 

        



Primera edició de les Jornades Esportives 

Els passats 25, 26 i 27 de 
setembre l’Ajuntament de Sant 
Llorenç de la Muga va organitzar 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona la primera 
edició de les Jornades Esportives. 
Tot i el mal moment que estem 
passant, vam poder oferir classes 
de ioga i hipopressius i sol pelvià 
i activitats de tennis, bàdminton, 
voleibol i frisbee. 

El material esportiu que es va 
comprar està a disposició de tots 
els veïns. La voluntat de 
l’Ajuntament és d’anar fent 
crèixer aquestes Jornades l’any 
vinent, buscant una millor data i 
mirant d’implicar les diferents 
entitats del poble en la seva 
organització. 

 

Col·laboració a la Marató de TV3 

Com cada any, Sant Llorenç de la Muga col·labora amb la Marató de TV3. Aquest any 
ha estat dedicada a la recerca per paliar la pandèmia del COVID19.  

El primer acte que vam programar per recaptar fons per la Marató d’enguany va ser 
el concert de Northern Cellosel dia 30 d’agost a la Font Pudosa. En Pol Farell  i els 
seus companys i companyes ens van oferir un concert de cellos elèctrics i bateria 
amb un repertori de músiques de rock i bandes sonores molt conegudes. Amb la 
venda de les entrades es van recaptar 440€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El passat dissabte 19 de desembre vam poder gaudir a l’església del concert ofert per 

una representació dels membres de l’Empordà Gospel Choir. Tot i la dificultat per 

poder realitzar els assajos i no poder comptar amb tots els seus membres vam poder 

gaudir d’un repertorti d’espirituals negres i cançons de Nadal que van donar al públic 

assistent l’energia i la força que ens han d’ajudar a passar aquests temps tan foscos.  

Per poder recollir els donatius per la Marató vam instal·lar una guardiola a l’entrada 

de l’església i que ara podeu trobar al Cafè de la Societat. Us animem a seguir 

col·laborant perquè ara,  més que mai, aquesta Marató #tocatothom.  

 

Xerrades per a la prevenció de la violència masclista 

El mes de març, i degut a la pandèmia, vam haver d’anul·lar aquestes xerrades que 

estaven programades dins dels actes de la Setmana de la Dona. Dissabte 10 d’octubre 

es van poder realitzar dues xerrades emmarcades dins el servei que ofereix el Consell 

Comracal de l’Alt Empordà per prevenir la 

violència masclista. La primera dirigida a un 

públic general i la segona pensada pel 

col·lectiu més jove del nostre poble. 

Durant el mes de novembre el personal de la 

brigada municipal va realitzar una formació 

telemàtica de cares a donar-los eines i els 

protocols a seguir en cas de trobar-se en 

possibles situacions d’agressions sexistes. Els 

total del cost d’aquestes xerrades i formacions 

ha estat cobert mitjançant la dotació 

econòmica de 734,18€ del Pacto de Estado 

contra la Violencia Machista del Ministerio de la 

Presidencia del Gobierno de España.   



Romeria a l’ermita de Palau 

Conjuntament amb els veïns d’Albanyà, el 

dissabte 12 de setembre ens vam retrobar 

un any més a l’ermita de Palau. Va ser una 

diada molt seguida pels veïns d’ambdós 

pobles. Una bona colla de Sant Llorenç van 

fer el camí a peu com ja és tradició.  

 

39è Aplec del Santuari de la Mare 

de Déu de la Salut de Terrades 

Un any més hem col·laborat amb una 

aportació econòmica  de 150€ al Foment de 

la Sardana de Figueres per l’organització de 

l’Aplec. Aquest any la ballada de Sardanes 

es va substituir per un concert a càrrec de la 

Cobla Baix Empordà.  

 

 

Jornades Europees del Patrimoni  

El diumenge 11 d’octubre, i dins de les 

jornades Europees del Patrimoni, vam tornar a 

programar una visita guiada al conjunt 

medieval i l’església romànica de Sant Llorenç. 

Les visites van ser a càrrec de Nik Duserm, 

guia professional i especialista en pobles 

medievals de l’Empordà. Aquestes visites s’han 

anat programant des d’inici d’estiu fins ben 

entrada aquesta tardor amb una bona 

acceptació per part del públic. 

 

 

 

 

Punt d’informació energètica 

Durant aquesta tardor hem programat dos cops el punt d’informació energètica i vam 

fer una xerrada sobre l’estalvi energètic a la llar. Aquest servei ha estat a càrrec de 

l’Agència Comarcal de l’Energia i ha servit per assessorar als veïns que ho han 

aprofitat. Les consultes fetes s’han traduït en estalvis econòmics en cada cas i un 

millor coneixement de la despesa energètica a la llar. A principis del’any vinent hi 

haurà noves sessions i us n’informarem puntualment. 

 



Diada d’homenatge a la Gent Gran 

A finals de novembre havíem d’haver celebrat la tradicional Diada d’Homenatge a la 
Gent Gran. Com ja us deveu imaginar, la situació actual no ens ho va permetre i vam 
voler tenir un detall amb tots ells. És per això que darrerament els hi hem fet arribar 
uns bombons i una carta en nom de l’Ajuntament. I les expressàvem el nostre desig 
de retrobar-nos tots plegat la tardor del 2021. 

 

Signatura de l’acord de col·laboració amb la Direcció General de 

la Policia - Mossos d’Esquadra 

Divendres 18 de desembre l’Alcaldessa, Montse Brugués, es va desplaçar a Girona per 
la signatura dels Acords del Projecte LECTIO, juntament amb els alcaldes de Sant 
Juià de Ramis i Riells i Viabrea. Som els tres primers municipis de les comarques 
gironines a signar aquest acord amb el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.  

Aquest acord estableix el marc d’aquest projecte pilot per a la instal·lació en vies i 
llocs públics videocàmeres de lectura de plaques de matrícules de vehcles, amb la 
finalitat de prevenir i investigar il·lícits administratius i penals i garantir la utilització 
de vies i espais públics.  

Amb aquesta signatura els Mossos d’Esquadra passen a gestionar directament totes 
les imatges i dades recollides per la càmera que tenim instal·lada a l’entrada del 
poble.  

El cost de la instal·lació d’aquesta càmera estava inclosa en el pressupost del l‘any 
2020 i ha sigut de 13.825,9€ finançats totalment amb fons propis. 

 

 



Benvolgudes veïnes i veïns,  

Des de la passada edició d’El Full, hem celebrat tres Plens al nostre consistori. Però 
abans d’entrar en matèria, des de Junts per Sant Llorenç de la Muga voldríem donar 
el màxim suport a totes les famílies, empreses i entitats locals per seguir endavant 
enmig d’aquesta segona onada de la COVID que ens trobem immersos. Hem de tenir 
paciència i seguir les recomanacions del PROCICAT. Cal ser prudents i minimitzar els 
riscs innecessaris, només així podrem fer front a aquesta pandèmia.  

Al Ple Ordinari del passat 1 d’Octubre s’hi va presentar l’aprovació definitiva del 
Compte General de la corporació de l’exercici 2019, i tal com vam dir al Ple de la 
seva aprovació provisional, aquest Compte General s’ha presentat fora de termini. 
L’esmentat compte cal presentar-lo abans del 30 de Juny, i l’equip de govern ho va 
fer passada aquesta data.  

Del pressupost inicial se li han fet modificacions de crèdit constantment al llarg de 
l’any. Concretament s’ha modificat en un 61,69% respecte al seu valor inicial aprovat 
per Ple a finals d’any. Creiem, i així ho vam exigir, que els pressupostos han de ser 
finalistes i així poder garantir una major eficiència de l’organització econòmica del 
nostre consistori.  

També vam tornar a demanar a l’equip de govern que al Compte General cal que hi 
figuri el Compte d’Administració de Patrimoni tal com ens ho exigeix la Llei 
d’Hisendes Locals.  

Dins del mateix Ple, vam votar en contra a l’augment d’impostos previstos pel 2021. 
Creiem que justament ara no és el  

millor moment per augmentar la pressió tributària als contribuents. Estem vivint una 
situació molt complicada i com a mesura de reactivació decideixen apujar els 
impostos. Amb la puja de l’ordenança fiscal de l’IBI residencial dels immobles 
desocupats, del 10% de l’IVTM i del 10% de clavegueram, demostren que no són 
conscients de la difícil situació que estan passant els nostres veïns i empreses en 
aquests moments. El nostre grup va presentar un decàleg a finals d’Abril amb 
diferents propostes fiscals, i se’ns va dir en diferents plens que es tindria en compte 
a l’hora de redactar les noves ordenances fiscals del 2021. Veient aquesta proposta 
inicial de les ordenances fiscals de 2021, veiem que no s’ha tingut en compte res del 
que els vàrem proposar. En un any com aquest amb la COVID i l’IPC negatiu, no és 
una bona decisió apujar impostos.  

El nostre decàleg, no només no proposava una puja d’impostos, sinó que prevèiem 
una rebaixa d’impostos directes. Estem davant d’una greu situació de crisis que el 
que cal és ajudar a les famílies del nostre municipi de forma directa i de debò.  

Hem demanat en diferents Plens la planificació dels treballadors del nostre consistori 
sense gaire èxit. Només ens han informat en un Ple de manera massa genèrica i sense 
concretar res. En cap moment ens han traslladat una planificació per escrit de les 
tasques bàsiques i rutinàries de tots els empleats del nostre consistori. Si tenim un 
major control de tots els treballs que cal dur a terme cada dia, la feina de 
l’Ajuntament seria més fluida i eficient.  

Seguint l’ordre del dia del Ple de l’1 d’Octubre també ens vam mostrar en total 
desacord en l’aprovació del projecte executiu i el reglament del servei de la franja 
perimetral de protecció contra incendis. Evidentment que estem d’acord en una 
franja perimetral de protecció contra incendis, però no d’aquesta forma. El cost 

 

               Benvolgudes veïnes i veïns, 
Han passat ja cinc mesos i mig des de la nostra entrada a l'Ajuntament, aquest petit període 
ens ha servit per comprovar de primera mà que no tot és de color de rosa. La nostra 
presència al consistori no servirà per votar tots els punts en contra de l'equip de govern, just 
al contrari. La feina que ens han encomanat és votar a favor de tot allò que sigui beneficiós 
pel nostre municipi, menys en les coses que creiem es podia haver fet o pensat d'una altra 
manera, i evidentment argumentar-ho.  

REUNIÓ AMB L’EQUIP DE GOVERN 
El passat 17 de Setembre vam demanar una reunió amb l'equip de govern per tal de donar 
el nostre punt de vista sobre diferents temes i actuacions a fer al nostre municipi. Des de 
Junts per Sant Llorenç de la Muga creiem que aquesta trobada va ser molt profitosa per 
avançar i millorar en el dia a dia del poble.  

CORBA PERILLOSA GI-511  
Vam sol·licitar a l'equip de govern si havien fet algun pas en la nostra petició que vàrem 
entrar per registre el passat dia 16 de Juliol en què demanàvem senyalitzar la carretera 
comarcal GE-511 al punt km 8,1 a l’alçada de la corba de Riambau, i sol·licitar a 
Carreteres un senyal de limitació de velocitat de 60 km/h en els dos sentits de la marxa. Cal 
recordar que hem patit diferents accidents en aquest punt a causa de les velocitats d'alguns 
conductors. L'últim el passat mes de Juliol que per sort va quedar en un ensurt. 
L'Ajuntament va fer el tràmit demanat però amb una resposta minsa i desfavorable per part 
de Carreteres. Davant aquesta negativa, l’equip de govern s’ha quedat passiu. Per la nostra 
part vam concretar una trobada amb la responsable tècnica de l’administració, la qual va 
poder comprovar “in situ” de la importància de senyalitzar degudament aquest tram de 
carretera.  

DESPERFECTES AL PONT  
Davant dels dos cops diferents que ha patit el pont de la urbanització durant el mes d'Agost, 
vam demanar a l'Ajuntament que reclamés la  

reparació dels desperfectes que hi havia al pont. Estem molt contents que ens fessin cas, ja 
que al cap de quatre dies ja estaven arreglats.  



total d’aquesta franja serà de 25.441,72 €, i qui ho acabarà pagant en forma de taxa 
municipal seran tots els veïns. Hi ha altres formes molt més adients per poder dur a 
terme aquesta franja i que no repercuteixi directament en la butxaca dels nostres 
veïns. Més burocràcia significa més costos pels contribuents. Cada vegada que des del 
nostre grup ens hem queixat d’aquesta taxa prevista per la franja de la protecció 
contra incendis, l’alcaldessa ens ha contestat que és una despesa assumible per les 
butxaques dels veïns. Per tant, els veïns aquest 2021 pagaran de la seva butxaca els 
25.441,72 €.  

Abans de finalitzar aquest ple d’Octubre, des de Junts per Sant Llorenç de la Muga 
vam presentar una moció en contra de la inhabilitació al Molt Honorable President de 
Catalunya Quim Torra i rebutjar la inhabilitació del President de la Generalitat per la 
col·locació d’una pancarta en un exercici de llibertat d’expressió que en cap moment 
es pot considerar un delicte.  

Al Ple Ordinari del 26 de Novembre vàrem demanar si l’equip de govern havia fet un 
estudi per valorar quin impacte real han tingut els vals al turisme del poble. 
Nosaltres a finals de maig ja vàrem dir que aquesta acció de promoció turística amb 
els vals no era una bona opció i se’ns va reconèixer que els establiments no han  

utilitzat tots els vals i que caldrà pensar en una nova fórmula per tal d’ajudar aquest 
sector.  

Per altre banda, davant de les queixes d’alguns veïns, vam demanar que les llicències 
d’obres menors fossin més eficients i ràpides per tal de facilitar la burocràcia als 
contribuents.  

Una altra petició que ja hem hagut de fer dues vegades en aquesta legislatura és que 
a la web de l’Ajuntament no hi havien penjats els vídeos ni les actes aprovades dels 
Plens celebrats. Feia un any que no es penjaven els vídeos dels plens. El que en 
l’anterior legislatura era un fet importantíssim, ara en aquesta legislatura sembla 
que ja no té tanta importància. Creiem que és una bona forma per tal d’apropar els 
Plens als nostres veïns.  

Les actes aprovades segueixen sense estar a disposició de tothom amb un any i dos 
mesos de retard.  

Pel que fa a l’actuació del Portal de Baix, vam deixar clar que l’Ajuntament, a banda 
de la subvenció de patrimoni, hauria d’haver disposat de recursos propis i aprofitant 
que hi havia aquella zona amb les peces aixecades i el carrer tallat a la circulació, 
era el moment idoni per replantejar aquell tram i deixar-lo impecable. Cal recordar 
que en aquest punt hi passen tots els veïns cada dia i és un dels tres punts més 
visitats i fotografiats pels visitants del nostre poble. Era un bon moment per donar-li 
un disseny més eficient i atractiu.  

Pel que fa a l’aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2021 que es va 
presentar en sessió Extraordinària el passat 10 de  

Desembre, vam tornar a demanar el mateix que a finals de 2019. Les Bases aprovades 
per l’equip de govern donen la competència a l’alcaldessa de l’autorització de 
despeses quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost. 
És a dir, que té la potestat de generar despesa de forma directa per valor de 40.000 
€.  

Estem d’acord que per despeses inferiors a 10.000 € l’alcaldessa pugui autoritzar-les 
directament, però creiem que per despeses superiors a 10.000 € cal que aquesta 



despesa passi pel Ple del consistori, ja que és allà on està representat tot el poble. 
Vam demanar modificar aquest percentatge i reduir-lo al 2,5%, però l’equip de 
govern no va voler fer-ho.  

Dins del Pressupost previst pel 2021, ens va sorprendre que hi hagi pressupostat el 
lloguer de l’escenari de la Festa Major. Cal recordar que aquesta despesa no s’ha 
hagut d’assumir mai. I és un bon estalvi a la caixa municipal. Amb una bona gestió 
ens podríem estalviar el cost del lloguer de l’escenari tal com s’ha aconseguit fins 
ara.  

Al capítol de transferències corrents l’Ajuntament té previst una partida de 8.500 € 
en ajudes a empreses afectades per la COVID i 5.000 € en ajudes a famílies de serveis 
socials i ajudes a entitats locals. Nosaltres pensem que aquests imports són pobres i 
insuficients. Cal revertir la greu situació que estem passant entre tots, i per fer-ho 
l’Ajuntament ha de ser un dels motors. És per això, que vam demanar tres vegades al 
mateix Ple incrementar aquestes partides i deixar-les en 11.000 € per famílies i 
entitats locals i 12.500 € en ajudes per empreses afectades per la COVID. L’equip de 
govern ens va dir que després de l’experiència de les  

ajudes del 2020, creien que les famílies i empreses no necessiten tant aquesta ajuda 
i que la partida està correctament dotada. Per tant, se’ns va dir que no. És un fet 
molt greu que l’Ajuntament es negui a donar més ajudes a les famílies, empreses i 
entitats locals.  

Referent al redactat de les bases per optar a les ajudes de les famílies, creiem que 
no estan pensades per a tots els tipus de famílies que tenim al poble. Les famílies 
que tenen els fills que no estan en edat escolar o les famílies que no tenen fills, amb 
les actuals bases no poden acollir-se a les esmentades ajudes COVID. I també caldria 
repensar el sistema de comunicació per tal d’arribar a tothom.  

Un de les darreres coses que ha fet l’Ajuntament i no hem entès, és l’àpat de Nadal 
per a tots els membres que treballen al consistori. El nostre grup va ser-hi convidat, 
però per respecte i coherència a la greu situació que està passant la societat en 
general no hi vam assistir. Creiem que no és el millor moment per generar una 
despesa econòmica per fer un àpat totalment evitable i innecessari. Aquest fet ens 
demostra una altra vegada que l’equip de govern no és conscient de la greu crisi 
sanitària i econòmica que estem vivint.  

Abans d’acabar, voldríem desitjar unes BONES FESTES a tots els veïns, i esprem que 
el 2021 siguem capaços de guanyar aquest virus que tant ens ha modificat el nostre 
dia a dia.  

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 totes i tots,  

Des del Futbol Club Sant Llorenç de la Muga voldríem aprofitar aquest espai per 
donar suport als nostres socis i sòcies i alhora a totes les famílies pel difícil moment 
que estem vivint. Aquest virus estar limitant molt el nostre dia a dia. Cal ser 
prudents i respectar les restriccions marcades pel Govern. És l’única forma de 
combatre la COVID.  

Des de la darrera edició d’EL FULL, ens hem vist obligats a seguir les mesures 
restrictives de la COVID, i moltes de les activitats que habitualment organitzem han 
quedat desades al calaix fins a l’any vinent.  

Si a l’estiu ja vam haver de suspendre la nostra FESTA del FUTBOL prevista a principis 
del mes d’Agost, després de l’estiu la situació no ha millorat gaire.  

Ens hem vist obligats a anular les Quines i el Sopar de Nadal. Un altre dels actes que 
ens hem vist obligats a suspendre és l’Assemblea Ordinària dels socis i sòcies. En 
reunió de junta directiva, inicialment vam programar l’Assemblea a mitjans de Juny 
com cada any. Però a causa de la pandèmia, ens vam veure obligats a traslladar-la a 
mitjans de Novembre, que tampoc ens van deixar celebrar-la amb normalitat. 
Estarem a l’expectativa per posar data a l’Assemblea Ordinària complint amb totes 
les mesures i restriccions.  

El primer equip hem pogut disputar només un partit de lliga, va ser a mitjans de 
Setembre i vam guanyar 2 a 1 davant del CF Base Roses.  

Tant els entrenaments, els partits amistosos i aquest partit oficial han estat marcats 
per les mesures habituals de prevenció per la COVID. A cada entrenament es prenen 
les temperatures de tots els nostres jugadors i cos tècnic i públic, s’obliga a fer ús 
del gel hidroalcohòlic a tothom i s’ofereix l’aigua als jugadors en ampolles 
personalitzades.  

En aquests moments encara no sabem quan podrem reprendre el ritme 
d’entrenaments i el posterior reinici de la lliga. El que si sabem, és que la lliga 
aquesta temporada nomès es disputarà en una volta, és a dir que tindrem una lliga 
de 15 partits.  

Pel que fa als dos equips de futbol base, CAGANIUS i BENJAMINS a pesar de no poder 
disputar partits els caps de setmana, estem entrenant amb més il·lusió que mai. 
Abans del darrer confinament vam poder disputar un partit amistós al camp del CE 
Llançà. Va ser un partit molt disputat que a pesar d’anar  

guanyant 0 a 1 en bona part del partit, ens van empatar en l’últim minut de penal.  

Actualment tenim 2 nenes i 4 nens que formen l’equip de Caganius i 8 nens i 1 nena 
que juguen als Benjamins.  

En aquests moments les restriccions només ens permeten entrenar dos cops per 
setmana, però ja estem ansiosos de poder disputar partits oficials.  

I parlant del futbol base del nostre club, hem hagut de fer front a diverses despeses 
per adequar el nostre camp i el material per poder inscriure’ns a les lligues 
organitzades pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

Hem adquirit pilotes de mida 5, petos, cons i pissarra. I través de l’Ajuntament amb 
una subvenció de la Diputació de Girona, hem pogut comprar les porteries de Futbol 
7 de mides reglamentàries i el carro per pintar les línies en dia de partit.  



Pel que fa a la Carbonera, habitualment l’iniciem al voltant del 10 de Gener. 
Enguany estem a l’espera del PROCICAT per tal de començar a dissenyar el calendari 
de la Carbonera.  

Serà una Carbonera diferent però amb més ganes que mai. Ja estem pensant com 
organitzar-nos per tal complir amb les restriccions.  

Recordeu que des del club hem posat en funcionament, des del passat mes d’Agost, 
un canal de difusió via WhatsApp per tal de poder informar de manera ràpida i 
puntual a tots els socis, sòcies i empreses. Per tal de gaudir d’aquest servei només 
cal enviar un missatge al 666777888 demanant que voleu rebre informació de totes 
les activitats que organitzem des del club.  

Informar també, que aquests dies estem passant a cobrar els carnets i rebuts de les 
empreses, som conscients que aquest any és un any difícil i per això hem esperat en 
passar a cobrar-los. Podeu liquidar els carnets i rebuts a qualsevol membre de la 
Junta.  

Només ens resta desitjar-vos unes BONES FESTES i esperem que l’any 2021 sigui el 
més normal possible.  

Junta Directiva Futbol Club Sant Llorenç de la Muga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racó de les Puntaires 

 

Estem acabant l’any, un any estrany en que hem perdut les nostres festes, Sant 

Jordi, Sant Ponç, la Festa Major, ... 

Les puntaires també hem perdut les trobades 

amb les companyes d’altres pobles, que ens 

fan intercanviar idees i il·lusions, no tant sols 

això sinó que el nostre petit grup no s’ha 

pogut reunir les tardes, al local, per treballar 

conjuntament. 

Aquest any ja s’acaba i esperem que el 

proper pugui ser diferent d’aquest o més 

normal, com sempre, per això ja hem 

programat la nostra propera trobada del mes 

d’agost, que serà el dia 15, dia de la Mare de 

Déu.  

Som optimistes!!! 

Desitgem un Bon Nadal a tot el poble de Sant 

Llorenç, encara que sigui en la intimitat, i 

una bona entrada d’any, amb tota l’esperança del món.  

 

Grup de puntaires 

 

 

 

Les entitats del poble 
El racó de les puntaires 



Les entitats del poble 
Arrelats a la Muga 

 

 

TEMPS SENSE ASSOCIACIONISME 
 

Estimats veïns i lectors, des de l’última edició d’El Full corresponent a la d’estiu, han 

passat poc més de cinc mesos i, tot i les circumstàncies, ha estat un període necessari 

que ens ha servit per valorar l’any i la nostra incidència dins l’activitat associativa del 

nostre municipi. 

Al llarg d’aquest lapse de temps hem procurat complir amb totes les restriccions i 

recomanacions emanades des del Govern, la qual cosa ha comportat que des de llavors 

només haguem pogut materialitzar una activitat de neteja de residus, inclosa dins la 

campanya Let’s Clean Up Europe!, 

promoguda pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat i l’Agència 

de Residus de Catalunya, sent un dels 

dos únics pobles de la comarca en 

adherir-se a aquesta iniciativa. La 

jornada ens va servir per retirar de 

l’entorn de la Muga prop de 250 

quilograms de deixalles, dada que va 

ser enviada de manera desglossada 

segons la classificació de residus al 

Departament corresponent, pel seu 

posterior estudi i l’avaluació de 

l’impacte ambiental que suposa a la 

nostra zona geogràfica. 

Paral·lelament, aquest any diferent que ens ha tocat viure ens ha portat a reflexionar 

i qüestionar la tasca que les entitats duem a terme a nivell local. En moments com 

aquest ens adonem com d’importants arriben a ser les associacions pels pobles petits 

com el nostre. Un teixit associatiu actiu és una peça clau que reverteix les activitats  

en beneficis per tota la col·lectivitat, alhora que enriqueix la cultura i l’essència pròpia 

de cada municipi. I amb l’aturada -obligada- de tot tipus d’accions, moltes entitats es 

veuran obligades a claudicar, deixant d’aquesta manera orfe un calendari que any rere 

any veia accentuada la seva participació. 

Davant de tot, ara és moment de fer costat a la cultura, a l’esport, a la tradició i a tot 

el que ho acompanya. I nosaltres ho farem indubtablement perquè no podem imaginar 

a Sant Llorenç de la Muga sense els trets propis que el fan ser qui és. 

Aprofitem per desitjar-vos molt bones festes per endavant i us enviem una forta i càlida 

abraçada en aquests temps convulsos. 

 

Martí Lagresa Cumbriu 

President d’Arrelats a la Muga 



 

Benvolguts, 

Ens retrobem una vegada més per fer quatre ratlles de tot el que ha anat esdevinguent a la vida 

de la nostra entitat aquests darrers mesos. 

Primer de tot voldríem tenir un sentit record per la sòcia Antònia Gironella que recentment ens 

ha deixat. D.E.P. 

 Són uns temps difícils per a tots i totes, uns moments en que, ara, més que mai, és 

important el suport mutu. Ja sigui emocionalment o econòmicament. Un moment en què les 

entitats com la nostra juguen un paper molt important a l’hora d’esdevenir un punt de trobada. 

Un lloc on compartir incerteses, pors o mals moments i de trobar escalf, comprensió, ajuda i 

esperança. 

 Les entitats com la nostra, i tantes i tantes arreu del País, són fruit de la voluntat de la 

gent de compartir i de fer crèixer entitats com la nostra per tal d’esdevenir eines útils a la 

ciutadania. Eines per cuidar la nostra cultura, el nostre entorn, la nostra gent i construir així 

societats més fortes, més plurals, més participatives, més capaces, més cultes i més solidàries.  

 En uns moments així és un orgull per aquesta Junta estar al capdavant de la nostra 

entitat i veure que de mica en mica anem creixent, anem consolidant el projecte i anem 

treballant per superar aquest moment que estem passant i estar preparats per quan s’acabi amb 

nous projectes i noves il·lusions.  

Les entitats del poble 
Societat la Fraternitat 



 La nostra entitat, i tantes altres, al llarg de més d’un segle n’han vist de tots colors. La 

nostra entitat va nèixer per ajudar-se entre tots i aquest esperit sabem que el compartim tots 

els socis i sòcies. I n’estem molt orgullosos.  

 Aquests circumstàncies que estem vivint no ens han permès fer la trobada USK, el dinar 

de germanor, la castanyada, el halloween i les Quines i no ens permetran fer cagar el tió, 

compartir el brou al costat del foc la Nit de Nadal o la revetlla de Cap d’Any. I ens sap molt 

greu. Però no impediran que seguim treballant de valent per seguir organitzant, en la mesura 

que els protocols ens ho permeten, els actes que ens són possibles.  

 I la veritat és que no ens hem estat quiets, i no ens n’estarem.  

 El passat 12 de setembre vam poder celebrar l’Assemblea Anual de Socis de la nostra 

entitat. Complint els protocols sanitaris ens vam reunir una cinquantena de socis a la Sala i vam 

preparar-ho tot perquè es pogués participar telemàticament des de casa. Uns pocs socis ho van 

aprofitar, però ens va servir per incorporar una nova eina de participació que seguirem utilitzant 

en futures Assemblees, i que ja utilitzem en les reunions mensuals que la Junta té.  

A l’Assemblea vam fer balanç del 2019 i vam aprovar les línies d’actuació de l’entitat pel 2020, 

tot i que ja estàvem al mes de setembre! Esperem que l’any vinent poguem fer l’Assemblea en 

una data més normal. L’Assemblea va aprovar els comptes i les accions dutes el 2019 i també la 

proposta de comptes i accions previstes pel 2020. Aquesta proposta ja tenia en compte, fins al 

moment de l’Assemblea, tot el que el COVID 19 ens havia afectat com a entitat i també feia una 

previsió de mínima activitat pels mesos que restaven d’aquest 2020 i que malauradament s’han 

confirmat.  

Vam explicar que, tot i no poder fer activitats culturals i socials, hem aprofitat aquest any per 

fer actuacions de millora a la Sala, amb la instal·lació del nou parquet, i a la terrassa, amb la 

instal·lació dels llums en tot el perímetre. Ambdues actuacions han estat coordinades pels 



membres de la Junta Cesc Torrents i Marc Quer i n’estem molt contents de l’acollida que han 

tingut entre els socis i els usuaris del nostre estimat Cafè. 

També vam informar als socis dels canvis de membres de la Junta que es presentaven en aquesta 

Assemblea. Per un costat, la Verena Roth i en Pere Brugués ens van explicar que desitjaven 

deixar de formar part de la Junta, i per altra banda, vam presentar com a nous membres de la 

Junta a la Clàudia Juanola, en Carles Mallart (fill), en Francesc Egido i en Jaume Rosa. Així 

doncs, vam presentar una Junta reforçada i rejuvenida que els Socis també ens van aprovar. La 

Junta actual vol agrair a la Verena Roth i a n’en Pere Brugués tota la dedicació que han tingut 

tots aquests anys per la nostra entitat. També volem aprofitar per donar la benvinguda als nous 

membres. Moltíssimes gràcies a tos i totes.  

Un altre agraïment molt especial és per 

l’Alba Sánchez, també membre de la 

Junta, que juntament amb altres sòcies i 

mares, coordinen el Grup d’Activitats 

Familiars. La seva activitat aquests mesos 

ha estat sobretot digital, molt afectada 

per la impossibil itat d’organitzar 

activitats presencials pels més petits. 

Amb molta imaginació, han viscut el 

Halloween, han proposat tallers per fer a 

casa i sempre estan rumiant com estar 

actives i amb la mainada motivada.  

En quant a les activitats que hem pogut fer, i 

farem abans no acabi l’any, explicar-vos que 

l’11 d’octubre vam organitzar, dins del Cicle 

Poesia i Arts de la Delegació de Girona de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya, una 

vetllada de Poesia Divertida a càrrec del 

poeta i actor Danilo Facelli  i el guitarrista 

Hugo Martínez. Una trentena de persones van 

poder gaudir-lo i ens va semblar un format 

molt interesant per tornar a programar.  

I arribem a Nadal, i tot el moment que estem 

passant, no hem volgut deixar de decorar la 

Sala de la Societat. Aquest any, gràcies al nou 

membre de la Junta, en Jaume Rosa, hem 

pogut afegir un arbre de Nadal al bell mig de 

la Sala, que juntament amb la decoració que 

l’any passat va dissenyar l’Yvonne Kerstin, 

fan que la Sala sigui un lloc super acollidor. 



També vam voler vendre ponsèties el dissabte 5 de desembre i des del mes d’agost, l’Enric 

Cantenys s’ha estat ocupant de la loteria de la Societat. Gràcies a la seva dedicació, als 

establiments que ens han ajudat a vendre-la (Cafè de la Societat, Grup Samuga, Queviures 

Duxans i Bassegoda Park) i a tothom que l’ha comprat, la nostra entitat podrà comptar amb uns 

ingressos extra que ens aniran molt bé pels 

mesos que venen. I si ens toqués ja seria 

fantàstic!!!  

Aquest Nadal l’única activitat que podrem fer 

pels més menuts serà la rebuda del Patge Reial. 

Vindrà a recollir les cartes que les nens i els 

nens de Sant Llorenç de la Muga hagin escrit 

SS.MM. Els Reis d’Orient el dimecres 30 de 

desembre, de les 6 de la tarda a les 8 del 

vespre, a la terrassa de la Societat. Per tal de 

complir les normes sanitàries caldrà que els 

pares confirmeu assistència enviant un missatge 

o trucant al telèfon de la Societat la Fraternitat, 

el 688.99.19.07 abans de dilluns dia 28. Malgrat 

ser un any diferent, el Patge de SS.M. El Reis  

d’Orient espera les cartes de tota la mainada de 

de Sant Llorenç de la Muga! 

No voldríem deixar d’agrair a totes les sòcies i 

socis la importància de seguir col·laborant amb 

les quotes al sosteniment de la nostra Entitat malgrat els temps tan difícils que estem vivint i de 

les circumstàncies tan excepcionals que estem vivint arran de la pandèmia provocada per la 

COVID19. I si no sou encara ocis de la Societat la Fraternitat, us animem a fer-vos-en!! La Junta 

està a la vostra disposició. També volem remarcar la importància de la col·laboració econòmica 

dels diferents establiments que col·laboren posant la seva publicitat a l’entrada i la sala de la 

Societat, i també a la web. I de les diferents administracions: Diputació de Girona i Generalitat 

de Catalunya, que ens han ajudat amb diferents subvencions extraordinàries aquest any, així 

com de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, que invertirà aquest any 2021 per equipar el 

teatre de la Societat amb equipaments nous de llum, so, teló i estructures tècniques de 

l’escenari.  

Ara si, per acabar, agrair a les cafeteres el seu esforç d’adaptació als protocols que es van 

marcant i canviant continuament i per seguir amb eficàcia les normes de seguretat i higiene. 

Tenim molta sort de comptar amb vosaltres! 

La Junta de la Societat la Fraternitat us desitja un Bon Nadal i un millor 2021 ple de salut!



Les entitats del poble 
Agrupació de Defensa Forestal 

Com cada any en aquestes dates, des de l’ADF fèiem una mirada enrere per 

valorar les feines fetes. Per saber en què podíem millorar i què havíem d’aprendre 
per prevenir, vigilar i lluitar contra els incendis forestals del nostre territori. Per fer-

ho d’una manera més eficient, inclusiva i satisfactòria.  

Poc ens esperàvem en encetar el 2020, que acabaria passant el què ha passat. 

Una crisi sanitària d’un país que ens semblava llunyà, va convertir-se en una 
pandèmia mundial amb efectes tràgics a tot el planeta. Uns efectes, que mentre 

escric aquestes línies encara estem patint d’una manera severa.  

Entre els mesos d’abril i maig, s’havia de celebrar el relleu efectiu de la Junta 

de l’ADF. A través de l’escrit que vam publicar al Nadal del 2019, La crisi sanitària 
però, va alterar aquest calendari i el relleu previst de la Junta, que no va poder fer-

se efectiu . Esperem poder fer-lo el més aviat possible. També agraíem als voluntaris 
tota la feina feta així com el seu compromís, i desitjàvem un futur pròsper a 

l’agrupació.  

No obstant, l’ADF ha pogut continuar amb les feines previstes al Pla de 

prevenció d’incendis forestals. No ha estat una tasca fàcil, ja que la situació 
epidemiològica de Catalunya ha fet adoptar mesures especials de contenció de 

l’activitat laboral i social per aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir 
la salut de la població del territori.  

Tot i l’aturada que molts sectors han patit com a causa de les restriccions, 
l’ADF segueix ben viva i activada per tal d’afrontar els temps que vindran. L’ADF ha 

sobreviscut satisfactòriament al trasbals que ha suposat la crisi sanitària gràcies a 
l’empenta i l’entrega dels seus membres. A més a més vull fer-vos arribar la carta de 

suport i esperança del secretariat de federacions i adf de Catalunya, on ens 
encoratgen a seguir treballant pel nostre entorn ..  

La junta i els voluntaris de l’ADF de Sant Llorenç us desitgen unes BONES 
FESTES I UN ANY NOU CARREGAT DE SALUT I FELICITAT i que l’únic foc que tinguem 

sigui el foc de Nadal.  

Ramon 
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Benvolguts presidents, voluntàries i voluntaris. 
 
En primer lloc, voldria començar aquesta carta, amb l'esperança que tots estigueu bé de 
salut, en un any maleït que ha afectat molta gent del nostre entorn, amb una malaltia del 
tot desconeguda que ha trasbalsat a tots d'una forma important. 
 
Personalment, sóc dels que m'agrada parlar cara a cara amb tots vosaltres, però les 
actuals circumstàncies no ens ho ha permès. 
 
El motiu d'aquesta carta, és fer-vos arribar alguns trets importants de l'any que finalitza, 
amb l'esperança que el pròxim 2021, els passos fets fins al moment, siguin el màxim 
d'efectius. 
 
L'actual situació, no ens ha permès avançar tant com voldríem en molts temes enquistats 
de fa anys, però sí que de forma més tancada hem avançat en alguns temes que ara us 
exposem. 
 
S'ha fet un canvi important de dependència dins la Conselleria d'Agricultura, després de 
quedar vacant la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i d'alguns 
dubtes que ens van afectar negativament, actualment ja depenem de la Direcció General 
d'Agents Rurals, amb qui ja manteníem bones relacions. 
 
Hem desencallat la renovació de carnets. La tramitació era certament feixuga i 
desorganitzada. Esperem que a partir d'ara, tot sigui més àgil i ordenat.  
 
Tenim altres fronts oberts, com és la millora de la formació dels carnets grocs, subvenció 
a les ADF de nova creació, carnets per a tractoristes, substitució dels vehicles egipcis i 
altres temes encallats, i que pensem resoldre'ls una vegada es normalitzi aquesta 
situació. 
 
Seguim amb bons resultats la millora en la implantació de la xarxa Rescat per totes 
les ADF de Catalunya, tant per millorar les comunicacions, com la seguretat dels 
voluntaris, nous sistemes de localització de vehicles, i programes per l'activació 
d'assegurances i altres complements molt interessants de cartografia, per la seguretat en 
les diferents actuacions. 
 
Resten encara alguns temes per resoldre, però sí que hem trobat una molt bona 
predisposició a parlar de tots ells, i tenim la confiança de la consellera d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en millorar la nostra imatge i la seva adaptació a les 
noves circumstàncies del nostre país. 
 
Restem a la vostra disposició per resoldre tots els vostres dubtes i neguits. No vull deixar 
escapar l'ocasió de desitjar-vos unes bones festes adaptades a les actuals circumstàncies, 
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salut i un molt millor any 2021.  

 

Demanar-vos que feu arribar aquest missatge a tots els vostres voluntaris, perquè ningú 

defalleixi en defensar els nostres boscos, el món rural, la natura, i el medi ambient. I 

seguir mantenint com fins ara, i dins les diferents característiques pròpies de cada ADF, 

adaptades al seu territori més agrícola, forestal o urbà, l'esperit de col·laboració que fins 

ara tots hem demostrat. 
 
 
 
 
Rebeu una cordial salutació,  

 

 

 

 

 

Xavier Jovés i Garcia 

President del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. 
Junta Executiva del SFADF 
Manresa,  17 de desembre de 2020 
 
 
 
  

Us informem que aquest any, per causa del restriccions, la “Missa del Gall” es 

celebrarà  a les 19.00 hores a l’església parroquial del poble. 

L’ofici el realitzarà mossèn Josep Frigola que ja fa un temps que està recuperat de 

l’operació que van fer-li el passat mes de novembre.  

Aquest any la pandèmia ha restringit les activitats i ens ha reclòs a casa, és un any en 

que encara tenim fresc el record de familiars, amics i coneguts i que en certa 

manera ens ha capgirat la percepció de la nostra societat. 

Tot i així, un any més ja estem a Nadal, i on un cop més cal tenir present allò de bo 

del missatge implícit que comporta, d’esperança, alegria i renovació. 

En les dates senyalades és on els sentiments són viscuts amb més intensitat, tant els 

bons com els dolents, tant les vivències com els records, però en els fons es un 

senyal de vida, de la vida i de que som vius. 

Es per això, que us desitgem un bon Nadal i una bona entrada d’any. 

Informació Parroquial 



Informacions d’interès 
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 

Horari d’hivern, dimecres, divendres i l’últim dissabte de mes de les 10 del matí a la 
1 del migdia. Per a recollida a domicili de poda o trastos vells podeu trucar amb 
l’Ajuntament. 

 

Consultori Mèdic i Farmaciola 

Consultori tancat. Cal trucar al CAP de Vilafant. Telèfon 972.51.43.49.       
Farmaciola. Dimarts i dijous de 10h a 14h. 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 
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