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El Full
De Sant Llorenç de la Muga



Ajuntament. 972 56 91 40 

Horari d'atenció al públic: Alcaldia:
Dilluns, dijous i divendres de 11:00h a 14:00h Dilluns i Dijous de 17:00h a 20:00h
Dilluns i dijous de 17:00h a 20:00h   
E_mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
                                                                                      Tècnic Municipal. 
Secretaria: Dilluns de 16:00h a 18:00h
Dilluns  11:00h a 14:00 i de 17:00h a 20:00h
Dijous de 17:00h a  20:00h
e_mail: secretari@santllorencdelamuga.cat

Dispensari Mèdic. 972 569337
Cap Vilafant 972 514349 ( Cal demanar hora  902 111 444)

Horaris:

Sant Llorenç : Doctora Dimarts de 11:00h a 13:00h
     Infermer Dijous de 08:05h a 11:05h

Terrades:        Doctora Dimarts de 11:00h a 13:20h
                         Infermer Dijous de 08:05h  a 11:05h

Albanyà:          Doctora Dijous de 12:00h a 13:20h
               Infermer Dilluns de 12:00h a 13:20h 

Llers: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Doctora 08:05 – 12:45 08:05 – 10:05 15:20 – 19:20  10:20 – 12:30h

Infermer 08:05 – 10:45 09:20 – 10:00 10:20 – 12:30h

Farmàcia de Llers: 972 528104
Escola de Llers 972 528207
Correus: 972 505431
Xaloc 972 501365
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 972 503088
Hospital de Figueres 972 501400
Mossos d'esquadra Figueres 972 541800

mailto:secretari@santllorencdelamuga.cat
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Benvolguts veïns i veïnes;

Una vegada més ens adrecem a vosaltres amb el full de nadal 2016-2017.

Com ja veureu a l'interior tot i que l'equip de govern som tres i amb moltes complicacions em fet 
un grapat de coses, algunes amb l'ajut de la gent que col·labora amb nosaltres assíduament
A tots ells moltes i moltes gràcies per la vostra feina, també donar les gràcies a la iniciativa de la 
Lisa que gràcies a ella, a la societat, a l'ajuntament, al futbol i els voluntaris que varen a anar a 
buscar el piano el passat diumenge 11 vàrem poder fer l'estrena del piano del nostre poble.

Com que a l'interior teniu feina per estona de tot el que sa fet us volem avançar el que farem 
aquest any que ve.

El mes de febrer pavimentarem el rec, des de Can Fidel fins el moli; tot seguit volem enjardinar la 
corba de can Simó on ara aparcant tres o quatre cotxes i així recuperar un espai que anys enrere 
hi havia l'embarcació dels benvinguts i a la vegada tenir bona visibilitat a la sortida del poble.

Volem soterrar l'àrea de recollida selectiva de l'aparcament municipal i també reestructura la font 
de la plaça de baix.

Fer una reforma important als vestuaris del camp de futbol i canviar les jardineres de la plaça 
major que totes tenen el sota tot podrit i si tenim temps fer algunes millores més com canviar la 
tanca de sant Antoni que es posa a l'estiu per una automàtica sempre que els veïns i estiguin d
´acord i fer un passallís sota Can Terrats etc

Com cada any, el dia de nit bona farem el tradicional foc de nadal.
Començarem amb l'encesa del foc a les 22:30h. tot seguit la missa que amb mossèn Josep hem
acordat que sigui a les 23:00h. i a les 24:00h el tradicional ressopó que l'ajuntament obsequia per 
tothom i aquest any amb la col·laboració del rst. canonge que farà el caldo i així comencem un 
nou cicle, en el qual, i participaran tots els restaurants del poble que vulguin en els pròxims anys.

Esperem poder gaudir de la vostra companyia el dia 24.

Només ens queda desitjar a tothom un bon nadal i un feliç any 2017.

L'equip de govern
Esther, Josep i Lluís



ACTUACIONS MUNICIPALS

Abril 2014 Juliol 
2015
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Abril 2014 Juliol 2015Caldera Biomassa.

Font Pudosa. 

Cementiri municipal

Tot i l'oposició del grup d'Esquerra a la 
instal.lació de la caldera de Biomassa, 
actualment podem dir que ja està en 
funcionament i en ple rendiment 
escalfant els edificis municipals:  El 
centre cívic i l'Ajuntament. 
Aquesta actuació ha estat 
subvencionada per la Diputació de 
Girona en el 90% de la despesa. 

Uns dies abans de tot sants a part de 
l'ornamenta habitual de cada any, hem 
tancat els nínxols oberts, hem repintat totes 
les façanes, i també hem fet un petit 
magatzem, integrat en els nínxols, per poder 
guardar les eines, els testos i tot el que 
calgui. 

Tal com us vam informar en l'últim full, avui us podem dir que estem molt orgullosos de com 
queda l'actuació realitzada a l'espai de la font pudosa; ha quedat un recó molt acollidor tant de 
dies com de nits. 
La seva inauguració es va celebrar amb unes havaneres i un rom cremat realitzat per tots uns 
professionals.     
Aquesta despesa ha estat subvencionada en un 90% la diputació de Girona. 

Com bé sabeu, aquest estiu un grup de joves van fer una 
ocupació a l'edifici els tints. 

L'Ajuntament va presentar amb urgència una denúncia a 
mossos d'esquadra, aquests van fer diverses 
intervencions. Vam tenir també el suport del pare d'un 
dels ocupants, finalment van decidir marxar 
voluntàriament.

Per evitar noves ocupacions i per motius de seguretat, 
l'Ajuntament va fer un tancament preventiu i ha fet un 
requeriment al propietari de l'edifici per assegurar aquest 
tancament i la seguretat de l'edifici.  

Ocupació edifici els tints. 



Excursió 4 x 4

Aquest any 21 cotxes i unes 60 persones vam sortir de la plaça de Sant Llorenç amb els 4 x 4, vam 
visitar el castell de les Escaules, després ens vam endinsar en una trialera super divertida, vam fer 
un esmorzar de campanya; tot seguit ens vam dirigir cap al Bertran visitant el seu pont i el 
colomar, passant per les gorgues molts van aprofitar per fer un bany i vam acabar la jornada amb 
un dinar al rst. Agumas del càmping Bassegoda.  

13ª Trobada de puntaires. 

Aquest any hem celebrat la 13ª trobada de 
puntaires. 
Des de l'Ajuntament encoratgem al grup de 
puntaires del nostre poble a seguir amb 
aquesta tradició. 
Agraïm l'obsequi rebut, i el penjarem a la sala 
de plens de l'Ajuntament.  

11 de Setembre. 

Com cada any un grup de gent vam pujar 
a la Serra de Santa Magdalena i a la Torre 
de Guaita per canviar les estelades. Al 
migdia tots plegats vam fer un vermut a 
la plaça de l'Ajuntament. 



Abril 2014 Juliol 
2015
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Abril 2014 Juliol 2015

Fanfarria. 

Concert d'estiu a l'Església.

Caminada per la Setmana de la Mobilitat 
sostenible. 

 

Com ja es tradició, durant la setmana de la mobilitat sostenible i segura, l'Ajuntament de Sant 
Llorenç posa el seu granet de sorra, 

Aquest any vam anar caminant de Sant Llorenç fins a Albanyà seguin l'antic traçat de la carretera 
que antigament, unia els dos pobles. Organitzat per l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga amb 
l'ajuda de Josep Mª Anglès. 

Just abans de la festa Major, un grup de 
joves francesos es van posar en 
contacte amb nosaltres per oferir-nos, 
gratuïtament, venir al nostre poble a fer 
una actuació. 
El dia 31 de Juliol vam quedar 
gratament sorpresos de la seva 
magnífica actuació. 
Al final del seu repertori els vam oferir 
un petit refrigeri en agraïment.  

Com cada any, durant el mes d'Agost, 
l'Ajuntament organitza el concert d'estiu a 
l'església parroquial. 
Com que a Sant Llorenç de la Muga és un 
poble on hi ha músics, l'Ajuntament procura 
donar suport a tots ells i fer-los un forat a la 
nostra agenda. 
Aquest any vam obrir les portes de l'església 
per gaudir de la música de “el Quartet Auro”, 
format pel nostre veí Pol Farell Quintana amb el 
violoncel, amb el Violí Sergi Miró i Carlota 
Novell i amb la viola l'Elena Martínez.  
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Festa Major 2016

Un any mes gràcies a totes les vostres aportacions voluntàries hem pogut celebrar la nostra 
estimada festa Major. 
Tot i que cada any volem retallar-la en dies finalment va tenir una durara de sis dies, cinc dies 
organitzats per l'Ajuntament i un dia de la Societat la Fraternitat.
Vam tenir la gran actuació del grup de teatre del nostre poble, amb la representació del musical La 
Gàbia de “las locas” i la diada del nostre patró Sant Llorenç amb l'orquestra Mongrins.
Seguidament detallarem les despeses de la festa. 

Ingressos. 
Anunciants Cartell 1.800€
Aportacions 
voluntàries veïns

6.190€

Adjudicació Bar Festa 
Major

1.250€

Orquestra Maribel 2.178€
Orquestra Montgrins 5.388€
Catrock 3.872€
Consell esportiu 
(Cucanyes, material i obsequis)

642€

Duet Ciclon 560€

Gràfiques 
Trayter

584,34€

Radio 121€

Diaris 88,33€

Despeses.

Sopar de voluntaris

Com cada any a finals d'estiu es va celebrar el sopar d'agraïment als voluntaris. Durant tot l'any 
aquest grup de persones, treballa els caps de setmana desinteressadament pel nostre poble. 
No tots són els que es veuen, per exemple l'Adelita que s'encarrega de parar la taula i fer les seves 
truites, la seva coca i algun platet; el cost de l'Ajuntament és d'uns 25€ per esmorzar de tots. 
No ens cansarem de donar les gràcies a tot el grup de gent i si algú té ganes de treballar pel 
poble, aquest grup és obert a tothom, sereu molt benvinguts.  
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2ª Diada de la Gent Gran

Música i poesia. 

El passat dia 12 de Novembre, després d'haver demanat per escrit l'ús de la Sala de la Societat, 
vam celebrar la 2ª Diada de la Gent Gran. Com ja sabeu és un dia per donar homenatge a tota la 
gent gran del nostre poble i especialment al Sr. I la Sra. Més gran del poble. 
Aquest any han estat, el Sr Joan Penicot, que no va poder assistir al dinar però el seu fill, l'Antoni 
va venir en representació; les senyores més grans del nostre poble són la Sra. Elvira Quintà i la Sra 
Gioconda Zago    
Com sempre va ser un dia molt emotiu per nosaltres, vam finalitzar l'àpat amb l'actuació de la 
humorista “Mayte Carreras” que ens va fer passar una estona molt divertida. 

El dia 20 d'Agost a la sala polivalent en Joan Serra, en Pol Farell i en Victor, ens van fer passar una 
vetllada molt agradable amb un recull de poesia. 
Moltes gràcies. 



                                                         Per una millor transparència, accés a la informació i bon     
                                                         govern, a partir d'ara es poden consultar totes les actes de 
                                                         ple i pròximament les junta de govern a la pàgina web de   
                                                        l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, també hi              
                                                        trobareu el tauler d'anuncis electrònic, així com molta més  
                                                        informació referent al nostre ajuntament. 

                                                         Recordar que amb l'entrada en vigor de la nova llei de        
                                                         procediment administratiu tot aquell que està obligat ( art  
                                                         14 )  o vol relacionar-se amb l'administració                      
                                                         electrònicament, pot fer-ho a través de l'apartat Seu E de   
                                                         la pagina web. 

Recorde m que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques els subjectes següents:
- Les persones jurídiques. 
- Les entitats sense personalitat jurídica. 
- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col.legiació obligatòria 
- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament. 
 

 ACTES DELS DARRERS PLENS MUNICIPALS



GRUP MUNICIPAL D'ERC
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SIS MESOS MOLT ESPECIALS

LES CARTES
Benvolguts veïns, avui, jo, Joan Martínez i Roca, d’acord amb l’altra regidora del grup d’ERC a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, la Sandra Quera i Caamaño, vull fer un escrit molt 
personal. Perquè quedi escrit i es pugui recordar. Aquest estiu ha estat molt dur a nivell personal i 
ho vull compartir amb vosaltres.

El 15 de juliol d’aquest any algú va fer arribar per correus unes cartes anònimes a les bústies de 
molts dels veïns d’aquest poble. Aquest algú, sabia molt bé a qui enviava aquestes cartes. Una 
per casa.

Dins les cartes hi havia 6 converses personals meves amb la Montse Brugués. Converses que 
recollien opinions personals sobre fets del poble i de l’Ajuntament. Aquest enviament de cartes 
volia aconseguir dues coses: posar en evidència la bona sintonia personal que tenim i tractar 
d’intimidar-nos. 

Heu de saber que entrar al correu electrònic personal d’algú, copiar el què s’hi diu i fer-ne una 
difusió sense el permís del propietari és un delicte.

Tan de bo totes les eines que aquesta democràcia té serveixin per aclarir qui ha sigut el 
responsable d’aquest acte covard. 

Però tot i que ha sigut dur també vull aprofitar per agrair a tothom que ens ha fet costat. Que ha 
entès des del primer moment que aquest fet travessava un ratlla vermella. La de l’atac personal. 

I com molt bé diu en Pere Brugués, aquestes actituds no es poden permetre, ni al nostre poble ni 
a cap poble del món. Davant de qualsevol conflicte, s’ha de parlar i no intimidar! En Pere ho va 
deixar clar en unes magnífiques samarretes que diuen: COVARD QUE INTIMIDA AMB UN SOBRE, 
A SANT LLORENÇ HI SOBRA! 

Perquè entrar en un correu personal i furgar-hi és com si t’entressin a casa a robar! I per moltes 
converses que pugui tenir, no haurà trobat cap més informació que la nostra opinió personal.

LA FESTA MAJOR
Un any més, la meva companya Sandra i jo hem hagut de tornar a viure que en el vermut del Dia 
de Sant Llorenç només el Sr. Alcalde i el seu Equip de Govern us felicitessin la Festa Major.

Tot i ser Regidors d’aquest Ajuntament! Tot i assistir oficialment als actes organitzats pel nostre 
Ajuntament en el dia més important del nostre Poble! Tot i que el vermut es paga amb els diners 
de l’Ajuntament i del poble (no dels membres de l’Equip de Govern)! Tot i que la meva família i jo 
obrim de bat a bat casa nostra, molt gustosament, per acollir la Barra de la Festa Major!

Tot i això, el nostre Alcalde es creu amb tot el dret de ningunejar aquests dos regidors que 
representem una part prou important de la gent d’aquest poble. Ell, que a més a més, no va ser 
el més votat!

Crec que ha estat una molt bona Festa Major, però encara hi ha coses que no m’agraden. I no 
penso callar-me-les. 

Aquest any vam aconseguir que les aportacions voluntàries que fem els veïns i estiuejants 
passessin pel control financer del nostre Secretari, que és també l’Interventor i el Tresorer del 
nostre Ajuntament. 

Però el que no hem aconseguit és que aquestes aportacions voluntàries siguin també privades i es 
guardi amb discreció el que bonament ha volgut donar cada família per la Festa Major, a part dels 
impostos que ja paguem tots. Perquè és VOLUNTÀRIA. 
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I és veritat, aquest any no hem pagat més diners per la Festa Major. 

Què us sembla? No n’hi ha prou que la nostra família aculli tota la Festa Major, gustosament, la 
barra del Bar? Doncs no, per a aquest Equip de Govern no. I no se’n poden estar de retreure-
m’ho. A mi, i als que, segons ells, no han pagat prou, Aviso!

I això també haurà de canviar. I ho canviarem entre tots, n’estic segur!

Ja sabeu que per aquests dos regidors els Plens s’haurien de convocar en horaris en què la gent 
treballadora pogués venir de públic. Però l’Equip de Govern no vol canviar els horaris.

Per a aquests dos regidors, ni els resums que aquí es publiquen ni les actes que s’elaboren dels 
Plens recullen el què realment es diu als Plens. És per això que el dia 23 de novembre vam entrar 
una instància explicant que a partir del Ple Extraordinari del dia 24 de novembre aquests regidors 
enregistraríem en vídeo els Plens de l’Ajuntament. Perquè hi tenim dret. 

ELS PLENS, LES ACTES I LA MANIPULACIÓ DE LES NOSTRES PARAULES
M’ha costat molt reprendre l’activitat política passat l’estiu, però finalment, i tot i haver rebut un 
cop tant dur a nivell personal, he trobat l’escalf de tots aquells que lluitem perquè al nostre poble 
es governi pensant en la gent que hi viu. I hem tingut molta feina!

Des del darrer Full fins al dia d’avui hem tingut tres Plens, els ordinaris de finals de juny i 
setembre i l’Extraordinari de dijous, 24 de novembre. Suposo que podreu llegir un “resum” de les 
actes en aquestes pàgines.

Perquè teniu dret a veure i escoltar, sense intermediaris, el què passa i es diu als Plens. Així ho 
vam comunicar. Però al Ple del dia 24 de novembre no ens ho van deixar fer. Perquè tot i ser una 
iniciativa de transparència d’aquests dos Regidors, i tot i que vam oferir la còpia de les imatges del 
Ple que anàvem a enregistrar a l’Equip de Govern, aquest no va voler. 

També ens van dir, que a partir del següent ells també el gravarien. 

I això ho volem fer, perquè ja hem detectat en diverses ocasions que s’aprofita el debat polític per 
escampar falses versions en forma de rumors del que s’ha dit en el Ple o s’atribueixen a aquests 
regidors accions que no han fet. Perquè això no passi més, enregistrarem els Plens.

Dels dos últims Plens, explicar-vos, que seguim tenint una auxiliar administrativa provisional a 
l’Ajuntament. L’Equip de Govern ens ha presentat dos vegades, al Ple de setembre i al 
extraordinari del 24 de novembre, unes bases (unes normes) per realitzar el procés de selecció 
d’una plaça de funcionària interina, a mitja jornada, per cobrir el lloc definitiu. 

I dues vegades els hem dit que no s’ajusten a la legalitat i que per tant  fins que no ho arreglin 
ens hi oposarem. I ha quedat pendent d’aprovar en un altre Ple.

Perquè aquest Ajuntament no té CAP plaça de funcionari. Tothom té un contracte laboral. I com 
que no tenim cap plaça de funcionari a cobrir no podem convocar un concurs per cobrir una plaça 
de funcionari de forma interina. I a més la plaça no pot ser a mitja jornada. Entre d’altres detalls…

Del últim Ple del dia 24 de novembre, que no va ser anunciat ni via whatsapp ni pel tauler 
d’anuncis, també dir-vos que l’Equip de Govern ens va presentar la proposta del Pressupost per 
l’any vinent. 334.280,46€ previstos d’ingressos i despeses. 

Presentats en un full de dades, de forma tècnicament correcte. Vull dir sense errors numèrics, 
però sense que l’Equip de Govern ens expliqués a què pensen dedicar 20.000€ d’inversions, 
12.000 € d’estudis tècnics.  Alguna cosa deuen tenir pensat fer, no?



O presentar com a reparacions i manteniment d’edificis 28.640€ sense explicar el què i en quins 
edificis, o 21.120€ en manteniment de maquinària i instal·lacions sense especificar tampoc. 

O perquè l’Equip de Govern ha de tenir assignats 6.643€ per atencions protocol·làries, igual que el 
2016. Tant es gasten en regals i convits? Cal?

O perquè hem de pagar 8.820€ d’assessories comptables i jurídiques si al final ens presenten tot 
de documentació que no compleix? I a més havent recursos gratuïts a Xaloc (Diputació de Girona) 
o a la Direcció General d’Administració Local (Generalitat). 

O perquè el Sr. Alcalde vol cobrar, com el 2016, més de 1.600€ del que la Generalitat ens 
subvenciona com a sou seu quan va dir en Ple, el 2015, que només cobraria aquesta subvenció de 
9.299€. 

Com podeu veure tenim moltes preguntes i no ens donen cap resposta. Perquè no es tracta de 
saber Quants diners es vol gastar aquest Equip de Govern sinó saber en QUÈ se´ls vol gastar.

Podeu estar d’acord o no amb les nostres opinions. Només faltaria! Però si voleu més arguments 
per convèncer-us que no s’està governant bé no dubteu a demanar-nos més explicacions. A tots. 

Aquests dos Regidors estem al servei de tot el poble. I per això ens esforcem cada dia per estar a 
l’alçada de la responsabilitat i la confiança que ens heu donat. 

Ja per acabar, volem tenir un record per les famílies que han perdut algun ésser estimat aquests 
darrers mesos. I aprofitar per felicitar a tots vosaltres aquestes Festes Nadalenques.

Que l’any 2017 ens porti un País Lliure i Just! Bon Nadal! 
Visca Sant Llorenç de la Muga i Visca Catalunya lliure!

Aquest escrit ha estat enviat a l’Ajuntament per a la seva publicació el dia 1 de 
desembre de 2016. Així com l’Equip de Govern pot revisar i per tant modificar els seus 
escrits un cop ha rebut el nostre, aquests regidors no veuran el contingut complert del 
Full fins al dia de la seva publicació.

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



Resposta a l'escrit de l'oposició

La política municipal es pot fer de moltes maneres, al grup de l'oposició ha optat per criticar, 
desqualificar i atacar, l'equip de govern continua fent una política constructiva i més arrelada al 
nostre municipi. 

En referència a l'escrit del grup d'esquerra, nosaltres no volem entrar a debat però si volem aclarir 
algunes coses.
Com molts de vosaltres sabeu, aquest estiu passat, molts inclòs l'Ajuntament, vam rebre un sobre 
amb diferents converses compromeses on es parlaven una extreballadora del consistori i el cap de 
l'oposició. Nosaltres després de la sorpresa inicial vam seguir fent tasques habituals fins que en un 
ple, en el qual hi assitia el nostre assessor extern, es va posar de manifest que el grup de 
l'oposició tenia molta informació que sense estar a l'equip de govern o bé treballant a l'Ajuntament 
era impossible de saber. Va ser llavors que revisant els nostres equips informàtics vam trobar dues 
carpetes molt sospitoses i després d'assessorar-nos amb els serveis jurídics de la diputació de 
Girona vam posar tota la informació i tots els equips informàtics a disposició dels Mossos 
d'esquadra per ser examinats. 
Nosaltres som els màxims interessats amb saber tota la veritat sobre aquest assumpte.

La família de Can Mandra, molt abans que el Sr. Martínez conegues aquest poble, ja col.labora 
amb deixar la part de baix de la casa per fer la festa Major i sempre sense demanar res a canvi.
 
En relació als pressupostos 2017, es fan com cada any i com s'han fet sempre, adaptats segons els 
ingressos i les despeses.  L'oposició pot ser ho faria d'una altre manera, el fet és que la nostra 
manera de gestionar l'ajuntament ha aportat aquests resultats que són molt satisfactoris, tenim un 
poble endreçat i admirat i econòmicament tenim un superàvit de 56.000€ i la generalitat té un 
deute amb nosaltres de 115.000€

També explicar-vos la partida de protocol, a més els reconeixements que anualment es fan a la 
gent gran i els difunts que malauradament ens deixen, també s'inclou la diada de la gent gran, les 
excursions on es fa un preu més econòmic pels veïns de més de 65 anys, el sopar de la gent que 
d'una manera o altra col.laboren voluntàriament amb el municipi...
També explicar que el sou de l'alcalde a començament de mandat es va rebaixar de 110€ 
mensuals i va quedar en 711€ i que el cost que suposa per l'Ajuntament és el mateix que un 
regidor del grup de govern. 
Tothom que tingui interès en saber qualsevol assumpte de qualsevol dels membres de l'equip de 
govern estem a l'Ajuntament cada dilluns i dijous a la tarda per atendre'us i explicar-vos el que 
vulgueu.
Com sempre seguirem treballant per tots vosaltres i pel nostre poble.

L'equip de govern
Esther, Josep i Lluís   



La Sala de la Societat acabada de pintar i engalanada el dia de la Quina.

Benvolguts socis i veïns,

Tenim moltes coses a explicar-vos! Des de la Festa Major ns ara ha estat un no parar d’activitats, fi

projectes, idees i il·lusions. Hem organitzat un munt d’activitats i en tenim moltes més de previstes 

de cares al futur, però abans de parlar-vos d’això tenim ganes de compartir amb vosaltres una 

re exió.fl

Estar al capdavant de la Societat 

la Fraternitat de Sant Llorenç de 

l a Muga és una gran 

responsabilitat. I és una 

responsabilitat que des de la 

Junta ens prenem molt 

seriosament. És l’entitat més gran 

del poble i ara mateix ja comptem 

amb un xic més de 330 socis.

Tot i ser conscients que no 

sempre arribem a tothom, la 

nostra voluntat és que La 

Fraternitat segueixi essent l’ànima 

del poble. Un espai de trobada i participació, on tothom se senti escoltat i benvingut, i és per 

aquest motiu que no ens cansarem mai d’agraïr-vos la con ança que heu dipositat en nosaltres. fi

Societat la Fraternitat.

ENTITATS LOCALS



Fa pocs dies, una sòcia, després de veure l’aspecte de la sala i la terrassa, acabada de pintar i 

amb la decoració nadalenca, ens deia que teníem la Societat més bonica de l’Empordà. 

Comentaris com aquest són els que ens motiven a tirar endavant; sabem que ens queda molt 

camí, som conscients que l’edi ci fi té mancances a nivell estructural, que calen reformes 

importants, però us assegurem que seguirem treballant, amb dedicació i compromís  perquè és 

faci realitat el somni de tenir una de les Societats més boniques i més vives de la comarca.

Dit això us direm que 

ens ho hem passat 

molt i molt bé aquests 

mesos, compartint 

amb tots els socis i 

sòcies que ens han 

volgut acompanyar 

als Tallers de Rata a i fi

Coques de Sant Joan, 

a la Sortida en caiacs 

a l’Embassament de 

Darnius - Boadella (i un xic de Sant Llorenç, també!), al Dia de la Societat amb el magní c aperitiu fi

que ens va servir en Chris, a les Sardanes, a la nit de Jazz a la plaça, a la visita guiada amb tast 

de vins al castell (moltes, moltes gràcies Maria i Joan!) amb la música de la Nicole i en Jaume.

Poder viure com a Junta el dinar de Germanor amb la Sala plena de gom a gom, la magní ca fi

actuació d’en Raül Black, la Castanyada amb el taller de panellets, el concurs de truites, la cuita 

de castanyes i la millor música de la Vall de la Muga amb DJ Funciu no té preu! 



Com veieu han estat 

uns mesos intensos i 

il·lusionants! Aquesta 

Junta té una cosa  

ben clara: tots 

aquests projectes, 

totes aquestes 

activitats, no serien 

possibles sense la 

vostra col·laboració i 

la vostra participació. 

Veure la col·laboració 

desinteressada de tantes i tantes persones que ens han ajudat a engalanar la sala i terrassa per 

les festes de Nadal anima a seguir dedicant la nostra energia i esforç en un projecte en el qual 

creiem fermament. I agraïr a tothom que ens ha fet obsequis per tal de poder fer una Quina super 

esplèndida!

Ens queda molta feina per davant! I tenim la força 

que ens doneu per dur-la a terme! Molts projectes 

que anirem treballant i que us anirem explicant, 

com ja és costum, amb les eines de comunicació 

de les que disposem: els cartells, els missatges 

de whatsapp, la web, el facebook i el més 

important de tots: el contacte tu a tu amb tots 

vosaltres, socis i veïns. Sempre a la vostra 

disposició.

Així que, un cop més, gràcies a tots; per participar, per col·laborar, per ajudar-nos, per donar-nos 

idees... perquè amb vosaltres la Societat La Fraternitat avui és un espai viu, i és justament això el 

que volíem aconseguir. I no voldríem acabar sense agraïr a la sòcia Lisa Challans, que no ha 

parat ns a aconseguir un piano pel poble! Bravo!fi

Desitjar-vos per acabar unes Bones Festes i animar-vos a participar als actes que properament us 

anunciarem, com ara el Tió, el brou de la Nit de Nadal, el Cap d’Any i l’arribada dels Patges 

Reials! 

Que tinguem un molt bon any 2017 i ens retrobem el proper Full!
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F.C. Sant Llorenç de la Muga

El Nadal i les seves activitats
Abans de parlar de les diferents activitats que durem a terme desde El Futbol Club Sant 

Llorenç de la Muga aquest Nadal, voldríem aprofitar per fer balanç desde l’últim FULL que es va 
publicar

Començarem parlant de la Festa del Futbol amb el ja tradicional partit contra ex-jugadors 
del club i com cada any va ser un resultat molt polèmic i ajustat. Sempre és un partit molt intens i 
poc amistós

El partit de la Festa Major el trofeu es va quedar a casa en guanyar al LLERS CF als penals. 
I no voldríem deixar passar l’oportunitat de poder agraïr al grup COMICS de Sant Llorenç 

per deixar-nos compartir d’un dia diferent dins la Festa Major, ja que vàrem transformar la plaça 
amb un autèntic cabaret i així contribuir també a l’espectacle que van representar els actors.

Esportivament parlant, l’equip dirigit per en Joan Lopez i en Joan Cufí es troba navegant a 
mitja taula, l’equip està responent molt bè a pesar que aquest any és especialment complicat a 
nivell de jugadors, ja que cal recordar que s’han retirat diferents jugadors que feia molts anys que 
eren a l’equip. Ens hem vist obligats a fitxar nous jugadors i això a vegades no sempre surt del tot 
bé.

Finalment voldríem parlar de les diferents activitats que organitzem per aquestes festes 
nadalenques.

Primer voldríem recordar que com ja fa una colla d’anys al club venem participacions de 2 € al 
mateix número de cada any corresponent a la Loteria de Nadal del 22 de Desembre
Esperem que aquest any tal i com va passar fa tres anys la sort s’aturi a Sant Llorenç i no passi de 
llarg
També desde el club hem posat en marxa la Panera de Nadal on sortejarem un lot valorat en 350 
€ a partir de la venda de vinyetes a raó de 6 € cada una. La vinyeta guanyadora haurà de coincidir 
amb les dues últimes xifres de la Grossa de Cap d’Any del proper 31 de Desembre

I per últim i no per això el menys important, recordar que aquest any organitzem 4 dies de 
Quines:

10 Desembre
25 Desembre
06 Gener
07 Gener

Cada nit de Quina farà a la Societat la Fraternitat a les 19 hores
L’últim dia de Quina farem una mica de Sopar amb Butifarres i pa amb tomata i també sortejarem 
el Viatge per a 2 persones
Les Quines són amb 8 línies i 8 plens, també cada nit hi haurà una Quina Especial i la línia de 
l’Especial que aquest any està dedicada a la FOX TRAIL del proper 26 de Febrer



Un cop haguem passat les Festes de Nadal, ja estem preparant el Muntatge de la Carbonera 2017, 
que aquest any s’avançarà una setmana i farem l’encesa dels quasi 30.000 kgs de llenya d’alzina a 
mitjans del mes de Gener. I que enllaçarem amb la nostra Fira de la Mongeta de Sant Llorenç.

Recordeu que tots els veïns del poble que estiguin interessats en participar a la XIX Fira de la 
MONGETA muntant una parada, que envïin la seva sol.licitud al info@fcsantllorencmuga.cat per tal 
de poder reservar lloc, perquè actualment ja estem reben inscripcions per la Fira de la Mongeta 
2017

Junta Directiva FCSLLM
info@fcsantllorencmuga.cat
www.fcsantllorencmuga.cat

 

mailto:info@fcsantllorencmuga.cat
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Novembre 2015

Associació Teatral Còmics

Còmics el grup de teatre de Sant Llorenç de la Muga, hem tornat   a aixecar el teló, i ha estat una 
meravella actuar, connectar amb el públic, gaudir de tot plegat
Aquesta vegada ens la jugàvem, en Joan Serrat (el Dire), ho tenia clar quan ens va dir: ” l’hem de 
fer sonada, farem un musical”… Què? Com? Un musical, nosaltres? Doncs sí, un musical.
Molts de nosaltres ens hem descobert, gràcies a  la il·lusió, gràcies a la constància, a la feina feta 
durant hores i hores d’assaig. Gràcies a en Joan Serrat, que va confiar en nosaltres  més que 
nosaltres mateixos, ha estat possible fer la Gàbia de las Locas, molts de vosaltres vàreu tenir 
l’ocasió de veure-la representada a la plaça del nostre poble per la festa major, malgrat les 
adversitats, el dia 9 d’Agost  vàrem aixecar el teló i vàrem gaudir d’una vetllada molt especial.
Com ho ha estat obrir el teló , al Jardí de Figueres, per dos dies consecutius  i veure la platea 
plena, trobar -te amb un públic entregat, espectant i amb moltes ganes de riure….
 Realment aquesta obra ha estat complicada, dura, difícil en molts  moments, però l’ alegria amb 
que en Joan (el Dire) en parlava, com visualitzava cada una de les escenes, com ens feia tornar  a 
assajar i a assajar la mateixa escena ,una vegada i una altre ,fins que veia que ho gaudíem i que 
ho fèiem amb “soltura “i alegria….és el que ens ha contagiat i ens ha portat  a treballar i a gaudir 
moltíssim… .Però la dificultat no requeia  només en la interpretació dels actors. L’escenografia, la 
posada en escena la caracterització dels personatges, els balls, les músiques. La infraestructura del 
muntatge,  les llums, el so, el maquillatge, el vestuari, la publicitat… tot en conjunt hauria esta 
impossible sense el suport incondicional de molta gent que ens ha donat el seu temps , ens han 
cedit les seves instal·lacions i ens han ajudat amb el seu coneixement i que ens han fet millorar. 
 Tots han estat importants i decisius, però amb especial atenció a en Manel, que fa que allò que 
només existia en d’ideari d’en Joan Serrat prengui forma i es faci realitat, als voluntaris que a cada 
actuació ens ajuden amb el muntatge i ens segueixen amb la il·lusió del primer dia, a en Josep 
Coromines i en Raul que amb la seva paciència i bon saber fer han estat capaços de fer ballar a 
qui no havia ballat mai.. i  a mes  amb talons!!! .  I a l’Antoni Comas que des de la seva discreció 
ha fet possible el més difícil de tots  els somnis, traduir  la cançó ”  I am What i am” adaptant-la  a 
l’escena amb una elegància i força que ha fet emmudir un teatre sencer per arrancar en 
aplaudiments  al seu final.
 Gràcies  a tots els que ens ajudeu i feu possible que aquest somni continuï endavant, ara amb les 
pròximes representacions a Arles 22 de Gener, Vilabertran 4 de Febrer, Ceret 30 d’abril...

 Còmics
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ADF Sant Llorenç de la Muga

Benvolguts amics i veïns de Sant Llorenç de la Muga. 
Ja hem passat l'estiu i sense foc en les nostres muntanyes. Ha sigut calorós i molt sec, propici per qualsevol incendi 
forestal. Hem tingut sort un any més, però no podem abaixar la guàrdia i procurar treballar per tenir els accessos en 
condicions per si fes falta. Els bombers el que més agraeixen és poder-hi circular en cas de necessitat. 

Una bona notícia: ja tenim aprovat el pla contra incendis. Ha estat costós, però ho hem aconseguit. El nostre tècnic el 
va presentar el mes de novembre de l'any passat i el mes de novembre d'aquest any ens l'han aprovat. Ha tardat un 
any.

Una notícia no tan bona: Teníem una subvenció de la Diputació de Girona per arreglar la pista forestal que comença 
en el camp de futbol i acaba  a la Roca de la Penya i ens l'han denegada per no tenir aprovat el pla contra incendis. 
Aquesta carretera seria molt útil per accedir-hi els mitjans d'extinció si fes falta. 

Disposem d'una quantitat per fer front a aquesta despesa que em aconseguit venent loteria de Nadal i posant una 
paradeta per la fira de la mongeta, encara que no suficient per a aquesta actuació.

Hem parlat amb un responsable de la Diputació de Girona i està interessat en aquesta millora i ens ha donat suport 
per dur-ho a terme pròximament. De no aconseguir-ho també mirarem la manera de fer-ho. 

Gràcies a tots els que ens ajudeu a tirar endavant i desitgem de tot cor a tothom unes Bones Festes de Nadal i un 
venturós Any Nou. 

La junta de l'A.D.F. de Sant Llorenç de la Muga. 

Les Puntaires.

Ja fa uns quants dies de la trobada de puntaires, però no havíem tingut ocasió de donar les gràcies 
a l'Ajuntament i a la Societat per la seva ajuda i col.laboració en la jornada, així com a tota la gent 
del poble que ens fa costat i ens anima a seguir. 

Esperem poder tornar-hi l'any que bé. 

Al mateix temps, desitgem que s'animi algú més a venir a fer puntes amb nosaltres, us esperem 
amb els braços oberts. 

Moltes gràcies a tots,

Grup de puntaires.  
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Societat de Caçadors

Ja hem passat un altre any i amb ell quantitat d'anècdotes per 
explicar i que ens fan reflexionar. 

El nostre poble és un dels més bonics de la comarca, amb un munt 
d'activitats que no tens temps per avorrir-te. A vegades hauries de partir-te en dos per poder 
assistir a tot arreu. I a més tenim llibertat d'expressió, per comunicar-nos i saber on som. 

Bé, nosaltres gaudim d'aquestes muntanyes tan frondoses amb la caça. No trobem més senglars 
que anys anteriors, tot i que se'n veuen més al voltant del poble a la tarda-nit. És degut que a la 
muntanya, a causa d'aquesta primavera i estiu tan calorós i sec, no han florit els arbres que fan 
aglans, castanyes o altres fruits per alimentar-se, i s'acosten més a tocar nostre per trobar 
quelcom per menjar. 

Alguns veïns ens han demanat alguna vegada, el lloc on cacem per poder sortir a caminar amb 
mes tranquil.litat. Hem demanat a l'Ajuntament poder fer servir el whats-App del poble i ho 
comunicarem periòdicament. No patiu i tingueu a compte que tots els caçadors tenim emissores i 
ens podem comunicar per estar alerta de tot el que passa dintre la cacera. 

De la muntanya amb respecte en podem gaudir tots. I no dubteu a preguntar-nos qualsevol cosa 
que us preocupi que nosaltres molt gustosos us informarem. 

Aprofitem aquest full de l'Ajuntament per desitjar-vos a tots unes Bones Festes de Nadal i un millor 
any nou i si ha de ser pitjor que sigui com el de l'any passat. 

La societat de caçadors de Sant Llorenç de la Muga. 
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2a FOX TRAIL.

 

JA S’ACOSTA LA CURSA!

Bones de nou a tots santllorencins i santllorencines. És un plaer per nosaltres anunciar-vos que  l’ 
any que ve també tindrem sarau al poble, exactament el dia 26 de febrer, que està previst dur a 
terme la segona edició de la Cursa de la Guilla!
Després de l’experiència obtinguda en l’anterior edició, en aquesta propera hem introduït un seguit 
de millores que ens ajudarà a obrir la cursa en molts aspectes diferents. Una d’aquestes ha estat 
afegir un nou recorregut, de 21km i que transcorrerà entre el terme de Sant Llorenç i el d’Albanyà. 
Per altra banda hem contactat amb un dels millors fotògrafs de curses de muntanya estatals per 
aconseguir que vingui a captar els millors moments de la cursa a través del seu objectiu.
Hem estat durant un temps inactius per acabar d’assimilar l’èxit de l’anterior edició en el nostre 
poble. Però ara, ens tornem a posar mans a la feina per a assolir el mateix nivell d’exigència de 
l’any passat i que els participants mantinguin la visió positiva cap a la nostra cursa.
Aprofitant la difusió que té El Full al poble aprofitem per anunciar-vos que el pròxim dia 9 de gener 
organitzarem una petita caminada on farem el recorregut de la cursa curta ( 7km) amb una 
botifarrada al final. S’haurà de pagar una petita quantitat que anirà totalment destinada a fer front 
als costos de la cursa.
A més a més, si algú vol col·laborar voluntàriament a la cursa pot enviar un correu electrònic a 
hola@foxtrail.cat o bé trucar al telèfon 631 317 874 (Martí)
Moltíssimes gràcies a tots, ja ho tenim a tocar! Gas i cames!!!

mailto:hola@foxtrail.cat
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Història del piano. 

Ja feia temps que somiava en poder aconseguir els diners per tal de comprar un piano acústic 
vertical per al nostre magnífic poble, Sant Llorenç de la Muga. I quan vaig sentir que Joan Casellas 
n’havia comprat un de ben nou per al seu poble encara vaig estar més convençuda de fer realitat 
aquest somni.

L’any passat, quan vaig celebrar la Festa del meu aniversari, vaig demanar als meus amics que no 
em compressin cap regal. Els vaig dir que sii em volien oferir alguna cosa m’ajudessin contribuint a 
crear un fons econòmic per comprar un piano. Tothom va ser molt generós i vam recollir 277,5€ ! 
La gent estava entusiasmada i emocionada! I vaig haver d’explicar a molta gent quin projecte 
tenia entre mans!

He dedicat força temps mirant molts pianos per internet. Hi ha tota una colla de marques que 
s’havien fabricat fa temps a Catalunya, com Chassaigne Frères, que tot i ser correctes per als seus 
temps, es construïen generalment amb un xassis de fusta enlloc del de ferro colat. Això fa que no 
puguin donar un volum acústic suficient i a més es desafinen més sovint. Vaig descobrir que als 
anys 60 i 70 una reconeguda companyia  anglesa, Cavalier, construïa pianos dissenyats 
especialment per a les escoles. Aquests pianos són encara molt apreciats perquè són forts, es 
mantenen afinats millor que la majoria i estan dissenyats per a ser resistents als canvis d’humitat i 
temperatura.

També vull agraïr l’oferiment que ens va fer la família Vendrell - Rius, i en especial a la sra. 
Joaquima Rius, al voler-nos regalar el seu piano. No saben com els agraeixo el gest, però donada 
l’edat del piano (probablement més de 100 anys!), la seva construcció i l’alt cost que representava 
transportar-lo desde Barcelona em van decidir a descartar-lo. A més volia trobar un piano, més 
modern, que s’adaptés a les condicions del nostre poble i que fos resistent per tal de permetre 
trasllats a l’església i seguís mantenint l’afinació.

No us podeu imaginar l’alegria que vaig tenir quan una coneguda meva, alemanya, em va trucar 
per dir-me que marxava a viure a Alemanya i es volia vendre el piano! I va resultar que era un 
piano Cavalier! De 40 anys! I en demanava només 750€!

De seguida vaig anar a trobar  la Junta de la Societat i en vaig parlar amb l’Anna, en Carles, en 
Pere, en Toni, en Cesc i en Joan. La Junta m’ha donat un suport constant i entusiasta en tot 
aquest projecte. Ràpidament van comprometre’s amb 250€ més i a pagar l’afinació del piano un 
cop a l’any, si fos necessar, cada mes de juny. Tot seguit, el nostre Ajuntament va acordar 
contribuir amb la mateixa quantitat, així com a pagar la primera posta a punt. Així que ja ho 
teníem tot per poder comprar el piano! Però ens faltava una cosa… no teníem suficients diners per 
pagar les tarifes de transport professional per portar-lo de Roses al nostre poble, al voltant de 350 
- 400€!

Quan ho vaig explicar a n’en Lluis i l’Ester, a l’Ajuntament, l’Ester em va preguntar si el podíem 
transportar nosaltres mateixos, i li vaig dir que si. L’Ester es va encarregar de reclutar homes de 
l’equip de futbol i del poble i al final vam aconseguir 5 voluntaris ben forts: en Pere (Pedrito), en 
Xati, en Xarki, en Roger i en Tete. Amb el camió de l’Ajuntament i amb una gran quantitat de 
problemes i molt d’esforç van aconseguir baixar el piano per dos trams d’escales estretes i pujar-lo 
a la part del darrera del camió.



               
Quan vam arribar a Sant Llorenç vam tenir més ajuda! Molts veïns que estaven fent l’apeririu a la 
terrassa de la Societat, quan van veure l’arribad del piano, van fer un salt i es van llançar a ajudar-
nos! Va ser molt maco veure a tothom treballant junts! 
Moltes gràcies a tots!

Vam decidir deixar el piano a la Sala de la Societat, ja que aquest piano el tenim gràcies a la 
col·laboració de tothom i hem pensat que és un loc on tothom hi pot accedir i gaudir-lo!
Per celebrar-ho, anem a oferir un concert inaugural a la Societat el diumenge 11 de desmebre a 
les 12 del migdia. Serem 6 pianistes: Biel Godoy, Nadia Bosch, Pere Puig, Lieven Sienema, Holger 
Stein i jo mateixa,  Lisa Challans. Tots estan dedicant el seu temps i talent i estan molt 
entusiasmats amb el projecte. La música inclourà obres de compositors catalans, música basada 
en la cultura popular i tradicional i un parell peces clàssiques, tot de molt bon escoltar!

L’entrada serà lliure i esperem comptar amb la vostra presència!
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Us recordem que des del 16 d'octubre passat i fins el 14 de març vinent, tothom que necessiti 
cremar restes vegetals de l'hort o del jardí a qualsevol finca del terme municipal, pot adreçar-
se a l'Ajuntament per trametre la corresponent comunicació de crema al cos d'Agents Rurals. 

Així mateix us recordem que, encara que s'hagi tramitat la corresponent comunicació de crema, 
només es podrà encendre el foc amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un 
avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca de l'Alt Empordà. 

És per això que si teniu qualsevol dubte abans d'encendre el foc, us aconsellem que consulteu 
al telèfon d'informació 012 de la Generalitat de Catalunya el nivell del Pla Alfa existent en 
aquell moment. 

I us recordem que amb nivell 2 o superior del Pla Alfa està prohibit encendre foc.

Comunicació de crema 

NOTÍCIES

                                                                                     Albanyà – Figueres.

  Albanyà Sant Llorenç Terrades Llers 
07:00 07:08 07:10 07:20 07:30 07:40 07:45
15:30 15:38 15:40 15:50 16:00 16:10 16:15
19:45 19:53 19:55 20:05 20:15 20:25 20:30

                                                                                      Figueres – Albanyà

Llers Terrades Sant Llorenç   Albanyà
06:15 06:20 06:30 06:40 06:50 06:52 07:00
14:45 14:50 15:00 15:10 15:20 15:22 15:30
19:00 19:05 19:15 19:25 19:35 19:37 19:45

St.Llorenç 
( Vallmuga)

Figueres 
(C/Avinyonet )

Figueres     
(Estació)

Figueres     
(Estació)

Figueres 
(C/Avinyonet )

St.Llorenç 
( Vallmuga)

Nous horaris de transport públic.

Llum de nadal. 

Des de l'Ajuntament ens sumem a la 
campanya d'estalvi energètic que fa 
la Generalitat. 
Volem recordar la importància 
d'evitar la contaminació lumínica i al 
mateix temps gaudir d'un estalvi
energètic a l'hora de guarnir les
cases amb les llums de nadal. 



NOTÍCIES

 

Cens animals de companyia
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... 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...

                         

Recordeu:
Si veieu un animal de companyia abandonat
O maltractat, aviseu a l'Ajuntament, als 
Agents Rurals o al 112.

El Registre ANICOM
Des de l'any 1994 és obligatori a Catalunya, que tots els gossos, gats i fures estiguin identificats 
amb un microxip, que els implanta el veterinari. Això permet la localització dels propietaris en cas 
de pèrdua o abandonament. 
Fins a finals de 2011 només els veterinaris disposaven d'una base de dades amb  totes les dades 
d’aquests animals i dels seus propietaris estaven, l’AIAC, propietat del Consell del Col·legi de 
Veterinaris de Catalunya, i a la qual ni l'administració, associacions, ni la policia hi tenia accés. 
Quan es trobava un animal, malgrat es disposés d'un lector de xip, s'havia de recórrer a un 
veterinari per tal d'accedir a la base i localitzar el propietari.

Actualment la Generalitat de Catalunya ja disposa del seu propi registre l’ANICOM, que és 
obligatori per llei i públic i que ajuda a disminuir molt la despesa d’identificació de tots els nostres 
animals. A aquesta base hi poden tenir accés veterinaris, protectores, ajuntaments i agents de 
l’autoritat, de manera que  la localització del propietari és molt més ràpida i menys costosa.

Registra´m al cens municipal
Tots els propietaris de gats, gossos i fures han de saber que per tenir els seus animals en 
aquest registre, només cal que els vagin a censar al seu ajuntament i així ja estaran complint amb 
la llei. 

Per altra banda, és obligació dels propietaris de gossos perillosos:

-Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.
-Comunicar qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència en el termini de 15 dies des    
  de la data en què es produeixi.
-L´animal sempre ha d’anar fermat amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l’animal i  
 dur el morrió col·locat
-No ésser conduït per menors de divuit anys
-No dur més d’un gos potencialment perillós per persona.
L'Ajuntament o bé el Consell Comarcal trametran la llicència un cop rebin tota la documentació.



               Sant Llorenç de la Muga informa.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga oferirà una nova eina per comunicar-se amb els 
habitants de la vila, el servei d'informació totalment gratuït pels ciutadans a través de missatgeria 
Whatsapp. No es tractarà d'un grup de WhatsApp, és una  LLISTA DE DIFUSIÓ.
Totes les persones que vulguin rebre al seu telèfon mòbil la informació d'interès municipal, bans o 
l'agenda d'activitats programades a la localitat, podran donar-se d'alta en el servei a través del 
número 675 14 34 08. 

Com donar-se d'Alta??
1er. Afegir aquest telèfon a la llista de contactes. 675 14 34 08
2on. Enviar un whatsApp indicant Alta juntament amb el nom i cognoms de la persona 
sol.licitant.
  
L'usuari pot donar-se de Baixa en qualsevol moment, enviant la paraula BAIXA en un missatge de 
whattsApp. 
L'alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s'ha 
enviat el missatge. 

El servei de missatgeria Sant Llorenç informa és una eina de difusió d'informació municipal que 
busca arribar al major nombre de veïns possible, a diferència del grup de whattsapp els números 
de telèfon dels usuaris quedaran ocults a la vista de la resta dels usuaris del servei, garantint així 
la protecció de dades. Els usuaris no podran interactuar entre ells. El servei consisteix en un xat 
unilateral on s'enviaran missatges curts als veïns amb informació relativa al municipi. 
 
Per tal de no saturar d'informació als usuàries es seguiran des de l'Ajuntament unes normes 
bàsiques d'utilització del servei, l'horari d'enviament serà de dilluns a divendres de 10h a 21h, 
excepte en cas d'urgència o especial interès. 

Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i exclusivament per al servei 
d'informació a través de WattsApp, no es facilitaran les dades a cap organisme extern ni s'utilitzarà 
per cap altra gestió. 

Aquest servei no és recíproc, és a dir, no es tracta d'un xat de debat o una eina per fer 
reclamacions, els tràmits amb l'administració seguiran per registre d'entrada a l'Ajuntament. No es 
respondran missatges rebuts  tot i que l'aplicació permet fer-ho; La recepció continuada de 
missatges d'algun dels usuaris podrà suposar la baixa automàtica d'aquest servei. 

A banda de les notícies del consistori, aquest servei podrà ser aprofitat per les diferents 
associacions de Sant Llorenç de la Muga, que sols hauran d'enviar la informació al mateix núm de 
WhatssApp i, després de ser revisat, el missatge es transmetrà a tots els usuaris de Sant Llorenç 
informa. 

NOTÍCIES



NOTÍCIES

Ajudant d'agutzil. 

Aquest any hem aprofitat una subvenció que donava el Servei Català d'Ocupació (SOC) per 
contractar un treballador a jornada completa durant 6 mesos a cost 0. 
Aquest programa consistia en contractar un treballador que estigués dins el programa de Garantia 
Juvenil que ofereix el mateix SOC, un altre requisit era que tingués alguna titulació grau mig o 
superior o bé un certificat de professionalitat. 
Primer de tot vam obrir una convocatòria amb aquests requisits, com que no es va presentar ningú 
vam demanar al SOC que ens fessin arribar currículums de possibles candidats, ens van proposar 
tres nois. 
-Un noi de Figueres però no tenia vehicle propi i li era molt difícil venir cada dia a treballar, un noi 
de la Jonquera que no es va presentar a l'entrevista i per últim l'Artur, veí d'Albanyà i que complia 
tots els requisits que se li demanaven. 
Ens sap molt de greu que cap Jove del nostre poble s'hagi pogut beneficiar d'aquesta oportunitat.  

Platgeta de la Font Pudosa.  

Com bé sabeu el mes de Juliol passat, el 
cap de l'oposició, el Sr. Joan Martínez va 
presentar davant l'agència catalana de 
l'aigua una denuncia sobre la platja de la 
pudosa, que any rera any  anem portant a 
terme.
A finals de Setembre l'ACA ens va fer un 
requeriment per tal de que tornem a deixar 
el riu en les seves condicions inicials, tot i 
això nosaltres aquest proper any tornarem a 
demanar els permisos oportuns per poder 
gaudir del riu el pròxim estiu.  
  

Edifici societat la Fraternitat.   

La junta de la Societat a fet saber la necessitat de portar a terme determinats arranjaments a 
l'edifici del centre cívic. 
Manifesta que tot i que l'Ajuntament va portar a terme els darrers anys una gran inversió per 
habilitar l'edifici, obres que suposen la despesa més important assumida per l'Ajuntament des de 
que n'és propietari ( 113.000€ habilitar edifici més 60.000€ caldera de Biomassa) Aquesta junta 
exposa que no obstan això com a nu propietari de l'edifici l'Ajuntament té l'obligació de mantenir-lo 
en condicions aptes perquè l'usufructuari pugui fer-lo servir, per tot això aquesta junta ens demana 
un informe jurídic i un estudi tècnic per tal de determinar quines actuacions són necessàries per 
mantenir en estat adequat per l'ús de l'edifici de la societat i de les quals quines corresponen a 
l'Ajuntament. 
Nosaltres ja estem treballant en aquests informes per tal de donar resposta a la seva demanda.  
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Pel finançament d'obres i serveis municipals, l'Ajuntament compte amb el suport econòmic i/o 
material d'altres administracions com el Consell Comarcal, la Diputació de Girona o la 
Generalitat de Catalunya. 

A continuació detallem l'estat de les subvencions sol·licitades per al finançament d'obres i 
serveis, actualment en tramitació i/o execució.

Programes Actuació Cost 
actuació

Import 
subvenció

Estat 
tramitació

Fons cooperació 
econòmica 2016

Despesa cultural 4.331'70 € Pendent de 
cobrament.

Fons cooperació 
econòmica 2016

Despeses corrent: 
d'enllumenat públic

4.045'63 € Pendent de 
cobrament.

Fons cooperació
Econòmica 2016
( inversió )

Arranjament Font pudosa
Nou multijoc parc Salesa

20.500'67€ Pendent de 
Cobrament. 

Pla d'Acció Substitució bombetes led 
enllumenat públic

3.987'57 € Pendent de 
Cobrament. 

Organització Fires 
2016

XVIII Fira de la Mongeta 500,00 € Cobrada data 
17 Novembre

Camins Rurals Sega i arranjament camí 
de la Cadamont

2.022'46€ Cobrada data 
27 d'Octubre 

Patrimoni Enllumenat i senyalització 
Torre de Guaita

DENEGADA DENEGADA

Cooperació als 
municipis.

Neteja i manteniment de 
carreteres

1.383'76€ Pendent de 
cobrament.

Noves Tecnologies 
2015

Renovació equips 
informàtics Ajuntament

604'26 € 604'26 € Tramitant 
justificació

BenerGi Adquisició d'un motor i 
equip d'aspiració per a la 
caldera biomassa

5.770'00€ Pendent de 
Cobrament. 

Consultori municipal 
2016

Despesa de funcionament. 
2015

1.600'00€ Pendent de 
cobrament. 

Programa de Garantia
Juvenil

Contractació en 
pràctiques de joves 
beneficiaris del programa 
Garantia Juvenil a 
Catalunya

11.000€ 11.000'00€

De la Diputació de Girona

SUBVENCIONS

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

De SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya. 
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CONEIXEM ELS NOSTRES VEÏNS.

Josep Ribera Godall.Josep Ribera Godall.
 

Josep Ribera va néixer a Sant Llorenç de la Muga l'11 de Març de 1929, fill del Sr. Joaquim Ribera i 
la Sra Rosa Godall, veïns també de Sant Llorenç de la Muga.

La seva Senyora, la Dolors Cercós, coneguda popularment com la Lola de cala Sisa ens obre la 
porta de casa seva per ensenyar-nos tot el que encara conserva de la professió del seu marit.

D'on li venia aquesta professió? Ui... la família Ribera eren sastres, el pare d'en Josep el Sr 
Joaquim Ribera i l'avi, el sr. Joan Ribera ja eren sastres i tots tres eren fills de Sant Llorenç de la 
Muga. En Josep quan va fer el servei militar va aprofitar l'estada a Barcelona i va anar a un taller 
molt conegut per aprendre millor l'ofici.

En Josep tenia molta feina?
Ui.... moltíssima, venia d'una família de sastres molt coneguda pels pobles del voltant, ells havien 
vestit els senyors dels pobles i masos de Sant Llorenç, Albanyà i Terrades, inclús algun de Figueres 
també venia. Els últims anys venia un sastre de Figueres per ajudar a en Josep de tanta feina que 
tenia.

Cosia aquí mateix?  Sí, aquí aquest baix on cosia, tenia dues màquines de cosir, una era la que 
feia servir el seu pare i l'altre era més moderna, però per cosir bé el vellut feia servir la màquina del 
seu pare, aleshores el vellut era una tela molt gruixuda, no pas com ara, i era molt complicada de 
cosir-la bé. Tot i que també anava a casa dels clients per emprovar si així ho demanaven.
 
 On comprava la tela de cosir? Les teles les comprava totes a Barcelona, un cop al mes anava a 
Barcelona i venia carregat de rulls de tela, sobretot de tela de vellut, que llavors es portava molt. 

I aquests didals? ( La Lola riu.... ) són els que utilitzava en Josep, no tenen cap. En tinc més i 
tots són així, foradats de dalt.

Com planxava en Josep?
 El seu pare planxava amb una 
planxa que s'obria per dalt i 
s'hi posava el carbó calent, però
pesava molt i molt, en Josep ja
utilitzava una d'un xic més 
moderna que es posava 
directament sobre del foc i quan era calenta llavors es planxava. Ara ja tenim, per sort, unes 
planxes molt fàcils i netes d'utilitzar. 



Teniu un accent que no sembla nascuda aquí,  jo sóc nascuda a Lleida.

I com es van conèixer? Jo treballava d'interna, feia les feines de la casa i vivia amb ells,  d'una 
família de Sabadell que venien a passar l'estiu aquí a Sant Llorenç de la Muga. La mare d'en Josep 
els llogava el pis de dalt de la casa cada estiu i jo venia a treballar, i al final m'hi he quedat a viure.

I alguna coseta que li agradava a en Josep. En Josep era un enamorat de Sant Llorenç de la 
Muga, li agradava molt i molt viure aquí. Ell no ho canviava per res, va ser alcalde els anys 1973 – 
1975, va estar també a la Junta de la Societat, tot el que fos per un bé del poble.

En Josep va morir el dia 03 de novembre de 1975, per un infart de miocardi, a l'edat de 46 anys. 
Molt molt jove. La Lola ens ho explica amb molta tristesa. Encara avui, ens diu com el troba a 
faltar. 
Per acabar, i això ja és opinió personal, adjuntem aquesta foto on es veu com conserva la Lola les 
eines de treballar d'en Josep, ha fet a l'entrada de casa un racó preciós en memòria del seu marit. 
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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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