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Benvolguts amics i amigues,

Ja portem sis mesos al front de l'equip de govern en aquesta nova etapa.

Nova també per nosaltres, encara que repetim, ara el format actual és nou ja que tenim un 
grup a l'oposició format per en Joan Martínez i la Sandra Quera.

Creiem que tenir oposició sempre és positiu sigui constructiva o no.

Això ens encoratge i ens fa més forts per seguir treballant pel poble i per tots vosaltres.

Com ja veureu en el resum de les actes, a tots els plens la majoria de les propostes d'obres o 
millores que proposa l'equip de govern, l'oposició hi vota en contra, inclòs el projecte fet per els 
tècnics de la Diputació de Girona per instal·lar una caldera de biomassa per escalfar 
l'Ajuntament i la Societat, subvencionada per la mateixa diputació.

En aquesta legislatura volem estar més propers a tots vosaltres i treballar més per la gent de 
totes les edats.

Els mes d'octubre ja varem fer la diada de la gent gran que tenim la intenció de fer-la cada any. 
Per Nadal alguna sorpresa tindrem i a la primavera/estiu volem fer la diada del jovent i alguna 
excursió encara per determinar.

Com sempre continuem col·laborant amb les entitats del poble i estarem al seu costat amb tot 
el que facin o necessitin. No voldríem deixar d'agrair la feina que fan totes elles i especialment 
el grup de voluntaris del nostre poble.

Com cada any en aquestes dates ja estem preparant el Foc de Nadal i us volem convidar a tots a 
acompanyar-nos el dia de nit bona a gaudir d'aquesta tradició tant entranyable que començarà 
desprès de la missa del gall.

Acabem desitjant-vos un molt Bon Nadal i un pròsper any 2016.

El vostre equip de govern, 
L'Esther, en Josep i en Lluís



ACTUACIONS MUNICIPALS

Abril 2014 Juliol 
2015
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Abril 2014 Juliol 2015Bandes reductores de velocitat

Hem acabat de posar les bandes reductores de velocitat a la carretera en el tram urbà i a la 
vegada hem tret quatre passos de vianants i s'ha tornat a senyalitzar tot el casc urbà tant 
horitzontal com vertical.

Creiem que s'ha aconseguit l'objectiu de fer baixar la velocitat en el tram urbà.

Estem en converses amb la Diputació de Girona per posar un pas de vianants a la parada del bus 
al Vall Muga i ens han demanat que instal·léssim una farola on volem posar el pas, i ja hi estem 
treballant.

Estan treballant amb la neteja del sota bosc i aclariment de l'arbrat a la zona de l'Encontrella, 
Can Casals, Vall Muga, els Búnquers, Can Mandra i La Resclosa. Aquesta actuació la fa 
directament la Diputació de Girona a tots els propietaris que varen signar el permís 
corresponent.

Ja estem acabant les obres del campanar i 
l'antiga teulada de l'església, que 
consisteixen amb l'obertura de les finestres 
que estaven tapiades i posar llum a l’interior 
per donar-li més vistositat a la nit. També 
hem aprofitat per canviar les bigues de fusta 
de les campanes que estaven molt 
deteriorades.

Hem sorrejat i netejat les façanes i s'ha 
canviat de lloc el rellotge, que hem aprofitat 
per canviar el motor i les broques perquè no 
funcionaven prou bé.

Hem condicionat el sobre de l'església per 
fer-la visitable i també s'ha pavimentat la 
presó de les dones i la part baixa del 
campanar. 

Això últim s'està fent els dissabtes amb els 
voluntaris.

Campanar de l'EsglésiaXarxa de calor

Tot i que el grup de l'oposició va votar en 
contra d'aquest projecte, l'equip de govern 
el tirarem endavant perquè creiem en ell i al 
consistori no li representa cap despesa, i una 
vegada amortitzat representarà un estalvi 
molt important tant per a l'Ajuntament com 
per la Societat.

Es tracta d'adequar el magatzem de sota el 
cafè per instal·lar la caldera i el dipòsit per 
l'estella i connectar, a través d'una petita 
rasa a la plaça, fins l'edifici de l'ajuntament i 
així amb una sola caldera escalfar la Societat 
i l'Ajuntament.   

Llums de Nadal

Franges de protecció contra incendis

També ja fa dos anys que en aquestes dates 
adquirim algun llum de Nadal per engalanar 
el poble i aquest any em comprat llums per 
posar a la plaça.   
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ACTUACIONS MUNICIPALS

L'homenatge a la gent gran és una de les 
celebracions més estimades per tothom al 
poble, i com el seu nom indica, es rendeix 
tribut a totes aquelles persones grans que 
viuen al nostre municipi. A més vàrem fer 
un reconeixement especial als avis de 
més edat amb un obsequi molt especial 
per a cada un d'ells. 

Els homenatjats varen ser l'Elvira Quintà, 
la Gioconda Zago i el nostre centenari, en 
Met Xatart. 

Tots plegats varem passar un dia molt 
maco.

1ª Diada de la Gent Gran

Salut i Benestar Social

Organitzada des del Col·legi de 
Farmacèutics de Girona, en col·laboració 
amb el Departament de Salut, i a petició 
de l'Ajuntament, el passat dilluns 23 de 
novembre es va dur a terme una xerrada 
sobre la importància de seguir bé els 
tractaments.
La sessió va anar a càrrec de la Imma de 
las Casas, farmacèutica de la farmaciola 
del consultori municipal.
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RESUM DE LES ACTES DELS DARRERS PLENS MUNICIPALS

Ple de 30 Juliol 2015

Resum de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de trenta de juliol de dos mil 
quinze. Presideix la sessió l'Alcalde, Lluís Vila Pujol, i hi assisteixen els regidors Pere Brugués i 
Segundo, Esther Clemente i Isern, Josep Sardà i Cusí i Joan Martínez i Roca. 
Es debaten i acorden els següents punts de l'ordre del dia:

Primer.  APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS
S'aproven les actes de les sessions del Ple de 13 de juny de 2015 i de 9 de juliol del 2015. Es 
modifica l'esborrany de l'acta de la sessió de 12 de juny per incloure el parlament del regidor Sr. 
Pere Brugués 

Segon. DECRETS.
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple ordinari anterior. 

Tercer.  DIMISIÓ DEL REGIDOR Sr. PERE BRUGUÉS SEGUNDO
El dia 13 de juliol el Sr. Pere Brugués Segundo ha presentat davant la Secretaria de l'Ajuntament 
un escrit de dimissió irrevocable com a regidor. El Ple acorda tenir per dimitit al Sr. Pere 
Brugués i Segundo del càrrec de regidor de Sant Llorenç de la Muga, declarant vacant el càrrec i 
donar trasllat d'aquest acord a la Junta Electoral per tal que trameti la credencial del següent 
candidat que més vots va obtenir a les eleccions del passar dia 24 de maig de 2015, la Sra. 
Sandra Quera i Caamaño. 

Quart. INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA SUBHASTA DE DUES FINQUES MUNICIPALS
Havent transcorregut cinc anys des de l'últim intent de vendre les dues finques municipals de la 
zona esportiva adquirides mitjançant conveni urbanístic, per tal de poder cancel·lar el préstec 
bancari amb el qual es va fer front a les despeses d'urbanització de la zona, l'Alcalde proposa 
intentar l’alienació de les finques.

El Ple, per unanimitat, acorda iniciar el procediment per a alienar mitjançant subhasta pública, 
les següents finques urbanes

FINCA 1: parcel·la de terreny urbà de 528 m2 de cabuda, situada a la zona esportiva de Sant 
Llorenç de la Muga

FINCA 2: parcel·la de terreny urbà de 542 m2 de cabuda, situada a la zona esportiva de Sant 
Llorenç de la Muga

Aprovar el plec de clàusules administratives que hauran de regir el procediment d’alienació.

El tipus de sortida de la subhasta per a la FINCA 1 en quaranta-vuit mil cinc-cents setanta-sis 
euros (48.576,00 €), i per a la FINCA 2 en quaranta-nou mil vuit-cents seixanta-quatre euros 
(49.864,00 €)

S'aprova el plec de clàusules administratives que regeixen el procediment i s'obre el termini de 
presentació d’ofertes, per un període de 15 dies naturals des del següent al de la seva 
publicació al butlletí oficial de la província.
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Cinquè. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2016
El Ple acorda proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 
les festes locals de Sant Llorenç de la Muga per al 2016 siguin els dies 10 i 11 d'agost de 2016.

Sisè. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA LICITACIÓ DE LA PARADA DE VENDA DE BEGUDES I 
ENTREPANS A LA FESTA MAJOR
El Ple acorda iniciar el procediment per a adjudicar l'explotació de la parada de venda de 
begudes i entrepans de la Festa Major de Sant Llorenç de la Muga, aprovar les bases que han de 
regir el procediment i convidar a les entitats Club de Futbol Sant Llorenç i Societat la 
Fraternitat  a participar en la licitació i presentar les seves ofertes d'acord amb les bases que 
regeixen la licitació.

Setè. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT PER A LA 
PESTACIÓ DELS SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
El Ple acorda aprovar el conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal amb el Departament de Salut, Aprovar la signatura de dit 
conveni entre l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i el Departament de Salut, i facultar al 
Sr. Alcalde per a la signatura dels documents i l'execució dels tràmits necessaris per al 
compliment d'aquest acord

Vuitè. APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
El Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga acorda aprovar inicialment el plànol de 
delimitació per a la prevenció d'incendis forestals de Sant Llorenç de la Muga.

Novè. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de l'informe trimestral d'avaluació del compliment dels 
objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquest informe, la Corporació acompleix 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i acompleix també el objectiu de la regla de despesa,  
mantenint un nivell de deute viu de 49.669,88 €.

Desè. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Joan Martínez i Roca formula les preguntes prèviament registrades per escrit el dia 
27 de juliol de 2015: 

1. Sobre la construcció de la pressa a la Font Pudosa tot i que dies abans s'hagués dit per escrit 
que aquest any no es faria per temes sanitaris. 

L'Alcalde respon que en un principi el regidor Pere Brugués va entendre que el millor era no fer-
la aquest any, i com a responsable d'aquest àrea es va respectar la seva decisió. Una vegada va 
dimitir, donat que molts veïns van demanar que es fes, l'equip de govern va valorar els pros i 
contres i va decidir fer-la, encara que mes petita que altres anys i amb un tub de desguàs 
perquè l'aigua circuli.

2. El Sr. Martínez pregunta de quines instal·lacions disposa el poble per tractar aigües residuals, 
l'estat de funcionament, si estan prou dimensionades.

L'Alcalde respon que a la urbanització Vallmuga hi ha una depuradora, ha estat netejada i 
reparada recentment. A la Resclosa actualment no funciona, però l'Ajuntament ho solucionarà 
properament. El poble tenia antigament una depuradora, però fa anys una mugada la va deixar 
inservible, i ara no en tenim. Quant al control de la qualitat de l'aigua. DIPSALUT fa controls 
periòdics. 
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3. Pregunta sobre si l'Ajuntament no fa complir les ordenances ja que la gent continua aparcant 
a la plaça de Baix.

L'Alcalde respon que les ordenances es respecten, si be és cert que a les nits s'aparca a la Plaça 
de Baix. Si passen els Mossos, multen als cotxes mal aparcats, el problema és que els Mossos 
venen poc, ja que només hi ha una patrulla per a 52 pobles. L'Alcalde manifesta que qualsevol 
veí que vegi cotxes estacionats a on és prohibit, pot trucar als Mossos

4. Pregunta sobre una entrevista feta al Sr. Alcalde en una revista a la qual va dir que hi havia 
un projecte per fer una inversió a les Mines de Montdavà. Vol saber l'estat del projecte i si hi ha 
contactes amb els representants de l'empresa. 

L'Alcalde respon que van haver-hi unes converses informals amb els propietaris, i una reunió 
amb els promotors i un grup de possibles inversors. Si finalment es tira endavant, haurien de 
presentar un projecte i tramitar un Pla Especial, que ho resoldria el Ple i s'hauria d'enviar a 
Urbanisme per a ser aprovat definitivament.

5. El Sr. Joan Martínez demana si podria disposar d'un espai al Full per tal d'informar o posar de 
manifest l'opinió de l'oposició. 

L'Alcalde  respon que sí, que així es farà en endavant

6. El Sr. Joan Martínez manifesta que vol felicitar a l'equip de govern per l'obra de la Societat 
7. El regidor Pere Brugués fa constar que en un habitatge de la Resclosa va haver-hi fa poc un 
robatori. Demana que s'incrementi la presència policial. L'Alcalde respon que aquesta és una 
reivindicació contínua als Mossos, i que amb motiu d'aquest robatori ho tornarà a reclamar al 
cap de Figueres. 

8. El regidor Pere Brugués vol fer constar que acabant aquesta sessió perd la condició de 
regidor,i per aquest motiu lliura en aquest acte les claus del cotxe, de l'Ajuntament i de les 
sales d'actes, demanat que es reculli en l'acta.

Ple de 24 Setembre 2015

Resum de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de vint-i-quatre de setembre de 
dos mil quinze. Presideix la sessió l'Alcalde, Lluís Vila Pujol, i hi assisteixen els regidors Esther 
Clemente i Isern, Josep Sardà i Cusí, Joan Martínez i Roca i Sandra Quera Caamaño. 
Es debaten i acorden els següents punts de l'ordre del dia:

Primer.  PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SANDRA QUERA CAAMAÑO
El Sr. Secretari demana a la regidora electe que presti jurament o promesa d'acord amb la 
fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. La Sra. Sandra Quera Caamaño 
respon "Sí prometo".

El Sr. Alcalde declara que la Sra. Sandra Quera Caamaño  ha pres possessió del càrrec de 
regidora de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, passant a formar part del Ple de la 
Corporació.

Segon. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS
S'aproven les actes de les sessions del Ple de 30 de juliol de 2015 i de 31 d'agost del 2015. 

Tercer. DECRETS.
Pel Sr. Secretari es dóna compte dels Decrets dictats pel Sr. Alcalde des del Ple ordinari anterior.



Quart. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l'exercici 2014
El Ple acorda. Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici 2014, i retre el compte 
degudament aprovat a la sindicatura de Comptes de  Catalunya.

Els regidors Joan Martínez i Sandra Quera s'abstenen, degut a que es refereix a que s'aproven els 
comptes d'un any al que encara no eren regidors.

Cinquè. CREACIÓ I FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
El Ple, a proposta del Sr. Alcalde,  acorda crear la Junta de Govern Local.
S'acorda delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Ple: 

a) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria 
estableixi que el Ple o la Junta de Govern siguin l'òrgan municipal competent.

b) L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com entitats i 
particulars. 

Els Srs. Joan Martínez i Sandra Quera voten en contra, ja que entenen que es buida el Ple de 
funcions i que quan els temes arribin al Ple cada tres mesos ja estarà tot decidit. L'Alcalde 
manifesta que amb la Junta de Govern es permet una gestió més àgil dels assumptes, sense 
tenir que convocar un Ple per decidir-ho tot. I que, a més, les funcions que es deleguen són 
molt poques i de menor importància. S'aprova per tres vots a favor i dos en contra.

Sisè. ACLARIMENT DEL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
L'Alcalde proposa aclarir l'acord que es va prendre el 9 de juliol, en el sentit de que les 
indemnitzacions per assistència a les sessions del Ple dels regidors seran de 130 € per cada 
sessió ordinària de la corporació. A més, es proposa fixar una indemnització per assistència a les 
sessions de la Junta de Govern de 50 € per sessió. L'import màxim per compensacions i 
indemnitzacions per assistència a qualsevol òrgan col·legiat continuarà essent de 1.600 € 
anuals, i el Sr. Alcalde, amb retribució fixa, no meritarà dret a compensació per assistència a 
Plens ni comissions.
El Sr. Joan Martínez manifesta la seva oposició, doncs d'aquesta manera l'equip de govern pot 
cobrar 430 € trimestrals i l'oposició 130 €. 
El Sr. Alcalde respon que el topall màxim continua en 1600 € anuals, de manera que en realitat 
no s'incrementa el que cobrarà cap regidor. I que és normal que els regidors que formen part de 
l'equip de govern, que dediquen moltes hores de treball, cobrin més que els que venen un cop 
cada tres mesos al Ple. 
S'aprova la proposta amb els vots de l'equip de govern, i voten en contra els Srs. Joan Martínez i 
Sandra Quera.

Setè.  APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar definitivament el plànol de delimitació del municipi.

Vuitè. ADHESIÓ A LA TARIIFA PLANA DE LA SGAE
El Ple, per unanimitat, acorda adherir-se a la tarifa plana que ofereix La Societat General 
d'Autors las municipis de menys de 3.000 habitants, que permet, per una quantitat reduïda, 
organitzar qualsevol tipus d'acte sense necessitat de tràmits, autoritzacions i liquidacions per a 
cada acte.

Novè.  APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D'OBRA
El Ple acorda, amb el vot favorable dels membres de l'equip de govern, aprovar les 
certificacions d'obra 1 i 2, relatives a l'execució de contracte de l'obra de substitució de la 
coberta de la Societat la Fraternitat, executada per Josep Xatart i Moncanut.

Els Srs. Joan Martínez i Sandra Quera s'abstenen. 8



Desè.  OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de l'informe trimestral d'avaluació del compliment dels 
objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012. D'acord amb aquest informe, la Corporació acompleix 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, i acompleix també el objectiu de la regla de despesa.

Onzè. PRECS I PREGUNTES

El regidor Sr. Joan Martínez i Roca formula les següents preguntes, prèviament registrades per 
escrit: 
1. Estat de comptes (ingressos i despeses) costos de la Festa Major.
L'Alcalde contesta que encara no s'han pagat totes les factures i no es poden dir les xifres 
exactes. En les properes setmanes es tancaran el comptes i es donarà resposta per escrit.
2. Demana que es millori la informació al poble sobre les obres projectades, avisant abans de 
començar-les.
L'Alcalde respon que s'intentarà avisar de l'inici de totes les obres amb antelació. 
3. Demana que l'Ajuntament tingui cura de mantenir en bon estat els accessos al riu i la Font 
Pudosa.
L'Alcalde es compromet a revisar l'estat dels accessos i que l'agutzil, quan pugui, faci el 
manteniment.
4. Properes actuacions de l'Ajuntament en els propers mesos.
L'Alcalde contesta que en aquests moments s'inicien les obres d'instal·lació de les bandes 
reductores de velocitat a la carretera d'Albanyà, i la reparació del campanar de l'església. 
Després es posarà il·luminació a la torre, i també començarà la licitació del contracte per 
instal·lar una caldera de biomassa. Després de debatre sobre la programació de les actuacions i 
la informació a la gent i als regidors en particular, s'acorda la creació d'una comissió 
informativa, a l'efecte de mantenir puntualment informat als regidors de les actuacions 
municipals.

Ple de 26 Octubre 2015

Resum de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de vint-i-sis d'octubre de dos 
mil quinze. Presideix la sessió l'Alcalde, Lluís Vila Pujol, i hi assisteixen els regidors Esther 
Clemente i Isern, Josep Sardà i Cusí, Joan Martínez i Roca i Sandra Quera Caamaño. 
Es debaten i acorden els següents punts de l'ordre del dia:

Primer.  APROVACIÓ D'UN PROJECTE TÈCNIC
L'Alcalde proposa al Ple l'aprovació del projecte tècnic, redactat per la Diputació de Girona, per 
a la instal·lació d'una caldera de biomassa per al subministrament d'energia tèrmica a 
dependències municipals de Sant Llorenç de la Muga.

La proposta és aprovada amb el vot a favor dels tres membres de l'equip de govern. Els Srs. Joan 
Martínez i Sandra Quera voten en contra, manifestant que la redacció d'aquest projecte no se'ls 
ha consultat i fins a la data no en tenien informació.

Segon. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL  CONTRACTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE 
BIOMASSA FORESTAL.
L'Alcalde exposa que la Diputació de Girona subvenciona amb 34.489,50 euros la instal·lació 
d'una caldera de biomassa que permetrà disposar d'un sistema de subministrament tèrmic per 
l'Ajuntament i la Societat més econòmic i ecològic.
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Proposa iniciar el procediment per a l'adjudicació del contracte per a la instal·lació d'una 
caldera de biomassa forestal pel procediment negociat sense publicitat, convidant a un mínim 
de tres empreses de serveis energètics a participar en el procediment i presentar les seves 
ofertes, d'acord amb les clàusules que regeixen el procediment.
La proposta és aprovada amb els vots de Lluís Vila, Esther Clemente i Josep Sardà. Voten en 
contra els Srs. Joan Martínez i Sandra Quera, manifestant que tot i que el projecte els sembla 
bé, no hi ha hagut cap informació prèvia al poble, motiu pel qual no el poden recolzar. 

Tercer. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2016

L’Alcalde exposa al Ple la proposta de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici 2016.  
Donada la situació econòmica, es proposa la congelació de les tarifes de taxes i impostos. Es 
proposa modificar l'ordenança sobre l'impost d'obres i la d'expedició de documents i llicències 
per aclarir una contradicció que hi havia entre totes dues sobre l'exempció de l'impost per 
pintar les façanes. Es proposa adequar l' ordenança sobre la taxa per l'aprofitament especial del 
domini públic de les empreses de subministraments d'interès general a les sentències dictades 
pel Tribunal de Justícia de Catalunya.

La proposta és aprovada amb els vots de Lluís Vila, Esther Clemente i Josep Sardà. S'abstenen 
els Srs. Joan Martínez i Sandra Quera.  

GRUP MUNICIPAL D'ERC

COMENÇANT A CAMINAR

Benvolguts veïns, obrim aquest espai que a partir d’avui el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Llorenç de La Muga disposarà, per dret, per 
explicar la tasca que comencem a fer al nostre poble.

El 27 de març d’aquest mateix any el poble de Sant Llorenç va ser cridat per triar 
democràticament els seus representants al Consistori pels propers quatre anys. I el poble va 
parlar molt clarament.

Va voler que Pere Brugués (95 vots) Ester Clemente (94 vots), Lluis Vila (88 vots), Josep Sardà 
(77 vots) i Joan Martínez (63 vots) passessin a ser els regidors electes del nostre municipi. 
Semblava una victòria clara d’un equip fort i cohesionat. Però no va ser així.

En el Ple del dissabte 13 de juny de 2015 ens vam trobar que Lluís Vila tenia el suport d’Ester 
Clemente i Josep Sardà per ser Alcalde. Tot i la voluntat de Pere Brugués, essent el regidor més 
votat, d’accedir a l’Alcaldia. 

En aquell moment, Joan Martínez va votar a Pere Brugués perquè crèiem que s’havia de 
respectar que la persona més votada volgués ser Alcalde. I no ho vam aconseguir.

Un mes més tard, Pere Brugués presenta amb una instància la dimissió irrevocable com a 
regidor. 
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En ella explica els motius de la seva dimissió, i entre altres es pot llegir: “Em nego frontalment 
a continuar donant suport a un “Grup Municipal” que accepti aquest tracte a un seu membre i 
que pensi i actuï d’aquesta manera tan falsa, interessada i intolerant”

No comencem gens bé la nova legislatura. El 30 de juliol, en Ple Ordinari, Pere Brugués 
dimiteix. I li seguim mostrant el nostre suport tot i la decisió irrevocable.

Davant d’aquests fets prenem consciència que passarem a ser dos regidors d’ERC-AM a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç. A partir del Ple del 24 de setembre Sandra Quera i Caamaño (62 
vots) passa a ser la segona regidora del GRUP ERC – AM.

És en aquests moments que valores el fet d’haver presentat una candidatura diferent. Una 
candidatura on els seus actuals regidors ja tenen el suport d’1 de cada 3 votants. Votants que 
volen que siguem a l’Ajuntament per canviar les coses. Que ens demanen que fem preguntes. 
Que vigilem les finances. Que en definitiva, treballem perquè la forma de servir als nostres 
veïns sigui cada cop més clara i respectuosa amb les persones. I així ho farem.

Aquests mesos hem estat fent feina. Però no us volem atabalar en aquest primer escrit. Estem 
al vostre servei pel que faci falta i volem ser l’eina que us pugui ajudar davant de qualsevol 
tema que us amoïni. Som una nova veu a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i hi som per 
servir-vos!

Voldríem aprofitar per agrair i reconèixer la feina que des de l’Ajuntament fan la gent que hi 
treballa. Hem tingut tota la seva col·laboració en l'inici d'aquesta nova etapa com a regidors. És 
gràcies a ells que els habitants de Sant Llorenç tenim un servei al públic proper i professional.

D’entre tota la gent que col·labora desinteressadament, també voldríem tenir unes paraules per 
a en Raül Pérez, veí de l’Encontrella. És gràcies a ell que des de finals de setembre les tardes 
dels dilluns, dimecres i divendres podem tenir la Biblioteca Sobrequés oberta.

Així mateix, aprofitem aquest espai per tenir unes paraules de confort i ànims per a aquelles 
famílies que darrerament han perdut algun membre estimat o que han patit alguna malaltia 
greu. Benvolguts veïns, aquí ens teniu per fer-vos costat.

I ja per acabar, desitjar-vos que passeu unes Bones Festes i que l’Any Nou ens dugui llibertat i 
justícia pel nostre poble! 

Visca Catalunya Lliure!

Sandra Quera i Caamaño
Joan Martínez i Roca

Regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
a l’Ajuntament de Sant Llorenç de La Muga
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ENTITATS LOCALS

Societat La Fraternitat

12

CARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDECARTA DE L'ALCALDEENTITATS LOCALS

Benvolguts socis i veïns, 

Ara ja farà vuit mesos que ens posàvem al davant de la Societat. Amb tota la il·lusió del món i 
amb la plena consciència de que se’ns girava molta feina!! 

Han sigut vuit mesos a nivell organitzatiu de resoldre temes burocràtics, de crear el fitxer amb 
totes les dades dels socis i d’anar coneixent tots els temes que comporta portar una 
organització com la nostra. 

Vuit mesos per comprovar que la nostra il·lusió també era compartida per molta gent que ens ha 
demanat de formar part de la Societat La Fraternitat i que ha fet que la nostra entitat ja tingui 
al voltant dels 300 socis i sòcies!

I us hem de dir que és molt agraït posar-se al davant d’aquesta entitat centenària i poder viure 
en primera persona els actes del Dia de la Societat a la Festa Major. Poder gaudir amb la 
processó, les sardanes dels Rossinyolets, el magnífic vermut servit pel nostre cafeter, en Chris 
Froom, i l’espectacle de Drakonia no té preu. 

Han sigut vuit mesos que ens han permès col·laborar amb altres entitats del poble. Vam servir 
l’esmorzar de la Trobada de les Puntaires, hem cedit la Sala pel Dinar de la Diada de la Gent 
Gran i pel Dinar de l’Assemblea del Futbol.

També hem pogut gaudir de l’actuació de ballet espanyol d’en Carlos Romero i els seus 
companys. Després d’una Gira Empordanesa, Sant Llorenç va tenir el privilegi de poder veure la 
darrera actuació d’en Carlos Romero abans que passés a formar part del Ballet Nacional 
d’Espanya i a actuar a escenaris de la Xina i el Japó. Un espectacle magnífic que va ser 
correspost ampliament pel públic, que va omplir a vessar la Sala de La Societat. Des de la 
Societat la Fraternitat li desitgem que tingui molts èxits i que el poguem tornar a veure a 
ballaral nostre poble!

La tardor ens va portar el Dia de la Castanyada. Un dia especial que vam emplenar amb la cuita 
de castanyes, el castell inflable per la mainada, el taller infantil de panellets i el concurs de 
truites. Vam premiar les millors truites i vam poder tastar-les! També vam oferir panellets i 
castanyes a tots els assistents. I per acabar vam tenir l’actuació de Miquel del Roig, que ens va 
fer ballar amb les seves més de dues hores de repertori sense pausa!

Ara anem cap a Nadal! I tenim un munt de coses per fer! 

Tenim la loteria en venda fins al dia 15 de desembre! A on? A ca la Maria Rosa, al Canonge, al 
Samuga, a la Piazza i com no, al Cafè de la Societat! El dia 6 de desembre no us podeu perdre la 
Quina de la Societat. A les set de la tarda! 

Farem cagar el tió amb la mainada i prepararem el brou pel foc de la Nit de Nadal! 

I ja apropant-nos al dia de Reis, rebrem els Patges Reials per tal que la mainada pugui donar-lis 
la carta i explicar-los si han fet prou bondat aquest any!

I també vull recordar que els dies 5 i 25 de desembre i el 3 de gener també hi haurà les Quines 
del F.C. Sant Llorenç de la Muga! Esteu convocats!

Durant aquests vuit mesos hem anat resolent molts temes, però encara ens en queden molts de 
pendents. La connexió a internet està operativa, hem resolt reparacions de tota mena i 
encararem l'hivern amb el cap posat a endreçar la Sala, l’escenari i les dependències del primer 
pis.



13

Ens falta donar carnets i recollir dades d’alguns socis, també. Però sense deixar de pensar en 
activitats per aquests mesos abans no arribi la primavera i la Fira de la Mongeta! Us anirem 
informant puntualment!

No volem acabar aquest escrit sense agrair la feina que dia a dia fa el nostre cafeter, en Chris 
Froom. Va començar a treballar a finals de juny, amb les obres encara per acabar. Va resoldre 
molt bé els mesos d’estiu i va fer de la terrassa de la Societat La Fraternitat aquell lloc especial 
on trobar-se amb la gent i deixar passar les hores!

Ara fa poc, ha pintat de nou el Cafè i li ha donat la calidesa que els dies i les nits d’hivern 
necessiten. Sabem del teu esforç per donar un servei cada dia millor. I ho volem dir a tothom, 
moltes gràcies Chris Froom! Per molts anys! 

Ja per acabar, volem compartir amb tots vosaltres l’alegria de la recuperació d’en Jordi Gossa, 
de Can Molas. Membre d’aquesta Junta, en Jordi s’ha passat dos mesos en coma i sortosament 
ja comença a fer una vida normal! Ens n’alegrem per ell i per l’Anna, la Judit, la Júlia i tota la 
seva família!  

Com podeu veure és un no parar! I sort que en tenim de la gent! Aquesta Junta vol agrair a 
tothom que ens ha ajudat a tirar endavant! És gràcies a la gent que treus forces per seguir 
resolent els mil temes del dia a dia i que ens permet seguir somiant una Societat La Fraternitat 
més gran i més i més activa!

Ah! I no ens en volíem oblidar! Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i un millor 2016! 

La Junta de La Societat la Fraternitat.

També ens podeu trobar a: www.societatlafraternitat.cat i a correu@societatlafraternitat.cat

F.C. Sant Llorenç de la Muga

Bones a tots, voldríem aprofitar el FULL per poder fer repàs del que hem 
deixat enrere i del que vindrà. Si comencem parlant de les activitats que 
pròximament farem, podem dir que com cada any en aquesta època 
comencem el Nadal amb les ja tradicionals QUINES del FUTBOL i a 
principis d'any ja ens posem a treballar amb la confecció artesanal del 
carbó.

Recordar que ja queden pocs dies per poder comprar la LOTERIA de NADAL amb participacions 
de 2 € la butlleta, podeu trobar participacions a tots els establiments del poble.

L'equip esportivament aquesta Temporada 2015/2016 ens estar donant moltes alegries quan 
juguem a casa, ja que hem guanyat tots els partits, però la cosa canvia quan juguem a camp 
contrari, on els hem perdut tots. Aquesta dinàmica estem intentant poder-la millorar, amb 
l’ajuda del tàndem a la banqueta de l'Alex Ferrer i en Joan Cufí. El bon ambient que hi ha al 
vestuari i en els entrenaments segur que ajudarà a que l’equip es pugui situar entre els 8 
primers en poques setmanes.

També voldríem recordar que durant el transcurs d’aquestes vacances de Nadal, passarem a 
cobrar els carnets corresponents a l'actual Temporada 2015/2016, i aprofitar per donar les 
GRÀCIES a tots els socis que amb la seva col·laboració al club fan possible que tinguem futbol 
cada quinze dies a Sant Llorenç de la Muga.
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Novembre 2015

Però aquesta vegada, no serà només una comèdia, serà una comèdia-musical. El director vol 
saber on són els nostres límits, què som capaços de fer davant del públic.

Des del primer moment què ens ho va traslladar, vam veure que ho podíem fer possible, sabem 
que haurem de fer molts i molts assajos, de tot tipus, d’interpretació, de coreografia, però ho 
aconseguirem!!

En aquesta obra, s’incorporen actrius i actors novells i d’altres que fa temps que no actuen, 
però que no s’ho van pensar dues vegades en acceptar el paper.

Si tot va bé, mirarem d’estrenar-la cap a l’estiu, ja que hem començat a tenir els primers 
contactes amb viles on volen que actuem, per tant se’ns gira molta feina.

El Grup de Teatre us vol Felicitar les Festes de Nadal i que tingueu un Any Nou 2016 ple de 
projectes realitzables.

Grup de Teatre La Fraternitat

Després de sis mesos de repòs, assaborint els èxits obtinguts de la 
darrera obra, el Grup de Teatre ens hem tornat a posar les piles i tornem 
a assajar.

Per últim, i no per això menys important, voldríem demanar a tots els veïns del poble que 
estiguin interessats en participar a la XVIII Fira de la MONGETAXVIII Fira de la MONGETA muntant una parada, que 
enviïn la seva sol·licitud a: info@fcsantllorencmuga.cat per tal de poder reservar lloc, perquè 
actualment ja estem reben inscripcions per la Fira de la Mongeta 2016.

La Junta del FCSTLLM 

   www.fcsantllorencmuga.cat
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ADF Sant Llorenç de la Muga

Benvolguts veïns i amics de Sant Llorenç,

Volem informar-vos d'alguns canvis que hi ha hagut en la nostra associació.

Totes les associacions A.D.F. estan constituïdes per els propietaris de les finques forestals i un 
representant de l'Ajuntament del municipi on actua l'ADF. Aquest últim, pot o no formar part de 
la Junta Directiva.

Com tots molt bé sabeu, en les últimes eleccions municipals i per motius personals va dimitir 
del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament el Sr. Pere Brugués que també era el President de la 
nostra associació, i es va veure obligat, amb tristesa, deixar el seu càrrec.

El dia 24 de juliol passat, en Assemblea General Extraordinària i amb el vistiplau de tots els 
assistents va quedar constituïda la següent junta: president el Sr. Ramon Casadesus, secretari el 
Sr. Lluís Costa, tresorer el Sr. Ricard Arxé i vocals el Sr. Narcís Trilla i Sr. Jordi Madern, i com a 
representant de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 23 de novembre passat sortí 
nombrat el Sr. Josep Sardà. Esperem d'ell un bon suport i recolzament, i ja ara li donem la més 
cordial benvinguda.

Tenim ja acabat i revisat el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, i enviat a Medi Natural per a 
la seva aprovació. Entre altres actuacions s'hi contempla la construcció de dos passos en el riu 
Muga per accedir-hi els camions de bombers si fes falta: un sota Can Terrats al camí de la 
Cadamont i l'altre a sota el Pont de Sant Antoni per poder accedir als habitatges de La Resclosa i 
a les muntanyes properes. També hi consta el manteniment de les següents pistes forestals: la 
pista que va des de Vall Muga fins a la collada de Can Camps i cap a Ferreros, la de Creu d'Ocells 
i Pla de Migó, la de la Roca de la Penya, la que surt de la Cadamont i va al terme municipal de 
Cabanelles i les Vinyes, i també la que surt de la collada de Can Fugona cap a Terrades per Can 
Tritlleta. Quan tinguem aprovat aquest Pla, que pot tardar de dos a sis mesos la tramitació, 
tindrem porta oberta per poder demanar subvencions i dur a terme aquestes actuacions si ens 
ho aproven. 

Per a la redacció d'aquest projecte comptem amb el finançament de la Diputació de Girona a 
través d'una subvenció que també inclou 180,00 € per la compra combustible per les màquines 
de desbrossar.

Estem il·lusionats en aquest projecte, però esperem no sentir mai les sirenes dels bombers 
indicant que tenim foc. Per això us demanem que entre tots procurem cuidar els nostres boscos 
que són una meravella Aquestes muntanyes que ens abracen són com un vestit del nostre 
estimat poble, ens donen calor, són verdes, frondoses, desprenen mil aromes i ens proporcionen 
moltes satisfaccions. Que mai els hi caigui aquest vestit tant amorós!

Volem agrair a tots els que ens ajuden a vendre i comprar loteria de Nadal, moltes gràcies i 
molta sort!!!

I aprofitem aquest Full per desitjar a tothom un MOLT BON NADAL!!! i l'any proper serà molt 
millor si Déu vol.

Una forta abraçada de la Junta de l'ADF Sant Llorenç de la Muga.
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Societat de Caçadors

Nosaltres, a Sant Llorenç tan sols cacem els diumenges i dies festius la caça major, i la menor 
els dijous, dissabtes, diumenges i festius. Aquestes últimes espècies cada any van a menys i 
quan anem a la muntanya podem afirmar que és per caçar el senglar.

Durant la setmana i en especial els dissabtes anem buscant “petges”, que vol dir senyals i 
petjades de senglar i així tenir més possibilitat d'èxit quan fem la batuda. És però cert que ho 
tenim difícil d'encertar, ja que aquests animals tot buscant menjar a la nit, poden recórrer fins 
a cinquanta quilòmetres. O sigui, que burinen els conreus de tocar el poble i poden anar a 
dormir a Bassegoda. Així va passar el mes de setembre quan arrancaven la gespa del camp de 
futbol i no els trobàvem en les muntanyes properes.

Demanem a tots els veïns que ens ajudin per aconseguir tenir regulat aquesta desmesurada 
quantitat d'aquesta espècie, ja sigui dient-nos quan veuen senyals de senglar, si en troben a la 
nit a la carretera, etc. I tant de bo que alguns s'animessin a acompanyar-nos a les batudes que 
fem.

Vull dir-vos no obstant que aquesta temporada a Sant Llorenç en trobem menys que l'anterior. 
Ben segur que és degut a que no tenen aglans els suros, ni les alzines i poques les garrigues.

Agraïm ben cordialment a tots els membres del Futbol Club Sant Llorenç, i el recolzament rebut 
de l'Ajuntament, per deixar-nos entrar a la barraca de la carbonera per poder esmorzar els 
gossers, en espera que els altres caçadors estiguem a la parada i ja tinguin senyalitzat el lloc a 
on es fa la batuda. 

Tots ben segur que heu pogut comprovar aquestes plaques que alerten d'una batuda. Nosaltres, i 
gràcies a les emissores que portem ens comuniquem tant punt veiem que accedeix alguna 
persona per estar alerta i assabentar-la que estem caçant.

Qualsevol dubte que tingueu, ens el feu arribar que molt gustosament procurarem assabentar-
vos.

Aquestes muntanyes, jo crec, que em respecte i educació tots en podem molt ben gaudir. 
Veritat?

S'acosta un nou Nadal i dintre meu neix el desig de desitjar-vos a tots unes felices festes i un 
venturós Any Nou.

Una forta abraçada
de la Junta de
Caçadors de Sant
Llorenç de la Muga 

Estimats veïns i amics de Sant Llorenç,

Deixeu-me aprofitar aquest Full de l'Ajuntament per respondre algunes 
preguntes que ens fa la gent del poble i persones que ens visiten.
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SANT LLORENÇ DE LA MUGA A LES XARXES SOCIALS

De xarxes socials n’hi ha de generals, com Facebook o Twitter i de temàtiques, com Instagram, 
dedicada a la fotografia, o Wikiloc, una xarxa social per compartir rutes geolocalitzades pel 
territori.

Al Facebook és on hi ha més usuaris. Més de 1500 milions de d’usuaris actius durant el mes de 
setembre d’aquest any a tot el món, segons les pròpies estadístiques de Facebook.

Qui tingui un perfil personal a Facebook podrà trobar i compartir informació amb el seu cercle 
d’amistats i coneguts sobre tot allò que li interessi. 

De Sant Llorenç de la Muga s’hi poden trobar diferents pàgines. Les pàgines són diferents dels 
perfils personals. No hi ha una identitat personal al darrera, sinó que hi ha una entitat, grup, 
associació, administració o empresa. Serveix com a un canal de comunicació més.

L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
té una pàgina de Facebook. Tota persona 
que tingui un perfil personal a Facebook 
i faci un m’agrada a la seva pàgina, es 
podrà mantenir informada de les 
novetats que l’ajuntament va 
compartint-hi. També s’hi poden 
escriure comentaris o fer preguntes de 
manera pública o privada. Altres entitats 
del poble amb pàgina pública a Facebook 
són el FC Sant Llorenç de la Muga, el 
grup de Teatre la Fraternitat o la 
Societat la Fraternitat. 

 

A part de les pàgines, també hi ha els 
grups de perfils personals que es poden 
crear de manera pública o privada. 
Sobre Sant Llorenç també n’hi ha 
diversos. El que té més membres és el 
grup públic anomenat “No ets de Sant 
Llorenç de la Muga si...” 

Aquest grup va néixer perquè la gent que coneix el poble acabés la frase amb expressions com 
ara: 

Així com a Facebook hi ha molta participació de les entitats del poble, a Twitter no tant. No 
n’hi ha cap que tingui perfil actiu. Twitter té una quarta part del nombre d’usuaris que té 
Facebook, a nivell mundial. Potser per això no és tant utilitzat tampoc entre la gent del poble.
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El que potser no sap tothom és que no cal tenir-hi un compte per a seguir-hi l’actualitat. Si algú 
vol saber què s’està dient sobre el poble, pot escriure al seu navegador: 
http://twitter.com/hashtag/santllorençdelamuga i veurà els darrers tuits amb aquesta etiqueta 
(hashtag).

Algunes altres etiquetes que poden ajudar a seguir el que es diu del poble i l’entorn a Twitter 
són #empordà, #AltEmpordà o #SalinesBassegoda.

Aquestes mateixes etiquetes s’utilitzen a Instagram. Aquesta 
és una xarxa social dedicada a la fotografia. S’utilitza 
bàsicament amb dispositius mòbils.  Amb només 5 anys de 
vida ja té 400 milions d’usuaris actius. Xifra que va 
augmentar sobretot des que a l’abril del 2012 va ser 
comprada per Facebook.

Sense tenir usuari d’instagram no es poden penjar 
fotografies, ni tampoc fer-hi comentaris ni “likes”, però sí 
que es poden veure les fotografies que hi ha penjades a la 
xarxa amb l’etiqueta #SantLlorençdelaMuga. 

Cal posar al navegador l’adreça: 
http://www.instagram.com/explore/tags/santllorençdelamuga
Altres xarxes socials dedicades a la fotografia són Flickr, 
Pinterest o 500px.

Wikiloc és una web, xarxa social i/o aplicació que combina els mapes de Google Maps amb la 
informació que posen els usuaris de rutes georeferenciades amb GPS i punts d’interès de tot el 
món. La va crear un català, en Jordi Ramot, i ja té més d’3 milions i mig de rutes que hi han 
penjat els més de 1,6 milions d’usuaris també a nivell mundial.

De Sant Llorenç de la Muga hi 
surten més de 115 mil resultats 
de rutes que poden ser a peu, 
en bicicleta, en moto, 4x4, per 
córrer, etc. Totes elles estan 
marcades segons el nivell de 
dificultat i tenen fotos, el mapa 
i el perfil de la ruta, a més de la 
possibilitat de descarregar el 
track per al GPS. Si tens un 
perfil també pots comentar les 
rutes, valorar-les, afegir-les a 
les teves preferides i penjar-ne 
de noves.

Per acabar, m’agradaria fer un comentari sobre Google +. És una xarxa social general que no 
acaba d’aconseguir l’èxit que desitja. No és gaire utilitzada, però és una de les que va millor 
per a posicionar a les cerques de Google, cosa gens menyspreable. Al nostre poble també és poc 
utilitzada encara. 

Aquestes són algunes de les xarxes més conegudes, però n’hi ha moltes més. Si voleu fer-me cap 
comentari sobre el que he dit o el que m’he deixat de dir, m’encantarà sentir-lo qualsevol dia 
que ens trobem pel poble.

@carmeverges
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BIBLIOTECA SOBREQUÉS

Des de la Biblioteca Sobrequés intentarem periòdicament mostrar informació del nostre poble 
que podem trobar-hi, que veurem que és majoritàriament informació històrica i que  ens 
permetrà de conèixer petits episodis de la història dels nostres avantpassats i dels antics 
habitants de Sant Llorenç de la Muga.

Gràcies a Mariano de la Roca Baig Aleu i als seus articles tenim diverses obres que ens apropen a 
la història de Sant Llorenç de la Muga, encara que a vegades és difícil de poder llegir-les ja que 
van ser publicats a revistes especialitzades. 

Sant Llorenç de la Muga és un poble petit que no ha estat estudiat de forma aprofundida, tot i 
que si que podem localitzar-ne mencions indirectes a articles de revista, o llibres de tota mena 
dedicats a l'estudi d'altres temes.

 A la Biblioteca Sobrequés podem llegir l'obra de J. Vicens Vives, J.Vicens Vives, El Gran Sindicat 
Remensa, (1488-1508), editat a Madrid l'any 1954, que entre els 1488 i 1508 a casa nostra hi 
havia 13 focs o llars, mentre que a Maçanet de Cabrenys n’hi havien 10, a Bassegoda 2, a 
Pincaró 2, a Carbonils 2, a Albanyà 1, o a Terrades 13 focs, o nuclis familiars. Entre finals del 
segle XV i principis del XVI hi viurien unes 13 famílies aproximadament i podem veure la 
importància relativa de la seva població comparant-la amb la de les parròquies veïnes. 

Avui voldria comentar-vos un fet datat l'any 1597. La Diputació del General, que era el 
precedent de l'actual Generalitat, exercia funcions de recaptació fiscal i hagué de fer front a 
l'oposició de subjectes a contribució. 

Des de l'any 1533 els drapers, botiguers, abaixadors, calceters, giponers, pellers, sastres i 
qualsevol altres venedors de mercaderies havien de pagar uns impostos anomenats drets de 
bolla i també havien de fer jurament de respecte al General abans de tenir i parar botiga. Es 
decretà aleshores que el tercer frau comportaria automàticament el tancament de 
l’establiment denunciat.

Amb unes tenalles es marcaven les peces de roba per les quals s'havien pagat els impostos 
corresponents. Les modalitats de frau que més preocupaven a la segona meitat del segle XVI 
foren els robatoris i les falsificacions de les tenalles i els encunys amb els quals s’assenyalava a 
les peces de tela, o roba el pagament efectuat del dret de bolla. 

Llegim al llibre de Miquel Pérez Latre que a Sant Llorenç de la Muga i altres petites poblacions 
alguns botiguers feien anar una tenalla falsa que treballava tant o més que l’oficial, segons un 
document que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Per aquesta raó la donació de noves tenalles als arrendataris particulars fou una decisió 
reservada al consistori i la delicada fabricació de l’instrumental anava a càrrec de l’argenter de 
la Diputació del General. 

Tot i així és molt possible que un bon nombre de negociants i traginers, sobretot de botiguers 
disposessin d’encunys falsos (com ara el calceter figuerenc Pere Pujol, qui el 1560 disposava a la 
seva botiga d’un armari farcit de tenalles, empremtes i altres instruments per bollar les robes i 
mercaderies que passaven pel seu negoci.

El càstig imposats als defraudadors descoberts anaven des de la pena d’assots fins al 
bandejament del país o la pena de rem a les galeres reials (…).

Raül Pérez

Font: Miquel Pérez Latre, La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, administración y territorio, 

Barcelona, 2004.
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Bústies

Recentment s'ha aprovat inicialment la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 
proper exercici tributari 2016. Enguany les modificacions que ha proposat l'equip de govern no 
contemplen cap tipus d'augment de les taxes municipals ni dels preus públics.

Tot i això, és cert que molts veïns veuran incrementat el rebut de l'Impost de Béns Immobles 
urbans (IBI urbana) degut a l'aplicació dels coeficients d'actualització de valors cadastrals. 
Aquests coeficients d'actualització de valors cadastrals, varien en funció de l'any d'entrada en 
vigor de la ponència de valors, i que en el cas de Sant Llorenç de la Muga va ser l'any 1989. 
(Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios 

a los que resultaran de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales 

que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.)

Per tant, d'acord amb el que estableix l'article 67 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, publicada al BOE de 30 d'octubre de 2015, 
el coeficient d'actualització que s'aplicarà en els casos que pertoqui a Sant Llorenç de la Muga 
serà d'un 1,11.

Des del servei de correus i des de l'Ajuntament hem sol·licitat en 
més d'una ocasió que els veïns que no teniu bústia en col·loqueu una.

Això facilitaria el repartiment de correspondència del servei de 
correus, i també el repartiment de El Full, que a partir d'ara només 
rebran les cases que disposin de bústia. La resta de veïns el podreu 
recollir directament a l'Ajuntament. 

També evitaríem les típiques imatges de factures de llum, telèfon, cartes d'entitats bancàries... 
o qualsevol tipus de publicitat, la guia telefònica, i també El Full, sota la porta, al peu d'una 
escala, al costat d'un test, a la reixa d'una finestra, pel finestró d'una porta o portal... i que s'hi 
pot estar durant dies i dies, i fins hi tot setmanes.

Darrerament l'Ajuntament ha comprat bústies per col·locar-les al plafó que hi ha a l'aparcament 
municipal, pensades perquè les utilitzin els veïns de masies que actualment no tenen bústia, 
igual com es va fer, fa uns anys, amb les bústies de masies que hi ha instal·lades al Vall Muga. El 
cost d'aquestes bústies l'assumeixen els veïns que les utilitzin. 

Igualment l'Ajuntament ha aprofitat per comprar el mateix estil de bústia rústica d'una mida 
més petita per si algun veí la vol col·locar a casa seva. Si us interessa, les tenim a l'Ajuntament i 
el seu preu és de 30 €.

... Si teniu interès en publicar un article, El Full està obert a la “Participació ciutadana”, a 
l'opinió dels veïns, visitants, coneguts i desconeguts que vulguin donar a conèixer el seu punt de 
vista sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Llorenç de la Muga.

Us recordem que...
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Gestió de residus municipals

L'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha introduït 
modificacions respecte el servei de seguiment del compostatge casolà. Fins 
ara l'educadora ambiental visitava tots els compostadors de la comarca un 
cop a l'any. 

● Compostatge casolà

Actualment hi ha més de 1000 compostadors repartits en 40 municipis a tota la comarca, que si 
bé és una xifra molt positiva per a la gestió de la matèria orgànica a nivell comarcal, també 
genera la impossibilitat de seguir realitzant les visites de seguiment personalitzades tal com 
s'han dut a terme fins ara.

Per això, a partir d'aquest proper any 2016, l'educadora ambiental visitarà personalment un de 
cada tres compostadors, prioritzant aquells compostaires que requereixen major 
assessorament, i a la resta en farà un seguiment telefònic. A Sant Llorenç de la Muga farà les 
visites i les trucades telefòniques durant el mes de juliol.

Us recordem que també podeu trobar més informació i resoldre dubtes a:

La web: http://compostatge.residus-altemporda.org/
o directament a l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal: mambient@altemporda.org 
o per tel. 972.50.30.88.

● Recollida selectiva del poliestirè expandit, suro blanc o porexpan

Fa un any es va iniciar una prova pilot a diferents deixalleries de la 
comarca per a fomentar la recollida selectiva del poliestirè expandit, 
més conegut com a porexpan. 

Ara s'ofereix l'opció als ajuntaments de la resta de deixalleries de la 
comarca d'adherir-se a aquesta campanya i per tant iniciem la recollida 
selectiva del porexpan també a la nostra deixalleria municipal.

Coincidint amb les festes de Nadal, en què es generen més residus 
destinats a l'embalatge i protecció de regals, és un bon moment per 
iniciar-nos en el reciclatge d'aquest material problemàtic, perquè tot i 
que és molt voluminós, pesa poc i per tant és molt volàtil. També cal 
tenir en compte que és un derivat del petroli que pot tardar més de 
1.000 anys en degradar-se.

Els envasos petits de porexpan, com les safates de fruites i 
verdures, les podem llençar al contenidor groc d'envasos, però les 
grans peces de porexpan les haurem de dur a la deixalleria 
municipal. Si volem evitar aquest residus, procurem comprar els 
productes frescos al mercat o al detall i així reduirem envasos.

I si sou una empresa que teniu grans quantitats de porexpan, 
podeu dur-lo a l'empresa Polirec a:

C/ Riu Fluvià, 7 de Vilamalla
Tel.: 972.618.359.120
E-mail: polirec.slu@gmail.com
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Emergències 112

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència al Telèfon 112, CAT 112 ha 
posat en funcionament My112, una aplicació mòbil totalment gratuïta que 
localitza i envia automàticament la posició de la persona que emet l'alerta 
amb una trucada d'urgència.

My112 està disponible per als sistemes Android i iOS i es pot descarregar en català, castellà i 
anglès. L'APP està especialment indicada en els casos en què la persona que pateix l'emergència 
o que n'és testimoni no sap exactament on es troba, per tant és molt aconsellable per 
excursionistes, boletaires, trajectes per carreteres o camins rurals desconeguts, turistes, etc.

El CAT112 ha renovat els sistemes informàtics per tal de permetre que la localització del ciutadà 
que utilitza My112 aparegui als ordinadors dels operadors des del mateix moment en què 
responen a la trucada d'emergència. 

L'aplicació també permet l'enviament de fotografies a petició de l'operador del 112 i l'enviament 
de missatges al ciutadà per part de les autoritats, i també disposa d'una versió accessible 
especialment dissenyada per a la gent gran. 

LA CAMPANA DEL CAMPANAR

Ara que hem estat treballant al campanar... l'Elvira Quintà ens ha portat aquest recordatori de 
quan es va beneir una de les campanes del campanar, i que volem compartir amb tots vosaltres. 
Moltes gràcies Elvira per recordar-nos que tenim campanes centenàries!



PROGRAMA D'ACTIVITATS NADAL 2015

Trobareu informació més detallada de cada activitat 

als respectius cartells editats pels organitzadors
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5 de desembre

18:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga             organitza el F.C. Sant Llorenç

6 de desembre

19:00 h. QUINA de la Societat La Fraternitat             organitza la Junta de la Societat

24 de desembre

17:00 h. Caga tió de la Societat organitza Junta de la Societat

22:00 h. Missa del Gall organitza Església de St. Llorenç

23:00 h. Foc de Nadal organitza l'Ajuntament amb la 

        col·laboració de la Junta de la Societat

25 de desembre

19:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga    organitza el F.C. Sant Llorenç

3 de gener

hora pendent. Arribada dels Patges Reials       organitza la Junta de la Societat

19:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga           organitza el F.C. Sant Llorenç

Diada de Sant Sebastià ........................... 17 de gener

La Carbonera ...................................... 23 de gener: muntatge de la pila

24 de gener: encesa de la carbonera

(amb vermut per a tothom)

30 de gener: calçotada popular

13 de febrer: recollida del carbó

Carnaval infantil .................................. pendent data 

XVIIIª Fira de la Mongeta ......................... 6 de març

I passat festes...
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El Full – edita: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga              Amb la col·laboració de:

c/ Església, 2. 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

Tel./Fax. 972.56.91.40

e-mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat

www.santllorençdelamuga.cat
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