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Benvolguts veïns i veïnes, 

Ja hem encetat el mes de desembre i estem tots preparant les Festes de Nadal. Com ja és 

tradició al nostre poble, enguany també tindrem un munt d'activitats organitzades per les nostre 

entitats, a les que us animo a participar-hi activament. 

Des de l'Ajuntament ens agradaria poder comptar amb molta participació el dia de La Marató, el 

15 de desembre, on us proposem una caminada popular que acabarà amb un esmorzar a la plaça 

i un concert solidari a la tarda a la Societat.  

La Nit de Nadal us convidem al ressopó a la plaça, al costat del Foc de Nadal. Enguany la Missa 

del Gall serà a les 11 de la nit, i l'encesa del foc es farà a la sortida de la missa, cap a tres 

quarts de dotze. Seguidament la Societat la Fraternitat ens servirà el brou de Nadal i 

l’Ajuntament us convida a botifarres a la brasa. Una nit per sentir-nos acompanyats de la 

família, amics i veïns tot desitjant-nos bones festes. 

Tanquem un 2019 amb canvis importants al nostre poble. Sóc conscient que qualsevol període de 

canvi requereix un marge d'adaptació per tots. Però hem de ser responsables i respectuosos amb 

la voluntat del veïns. Seguirem esforçar-nos per aconseguir un futur millor per al nostre poble i 

pels nostres veïns.  

Per últim només em queda desitjar-vos en nom de tots els membres de l'Ajuntament que passeu 

un Bon Nadal i que el 2020 ens acompanyi la pau i la força per seguir avançant. 

Montserrat Brugués i Massot 

Alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga 

EN QUÈ ESTEM TREBALLANT? 

Just després de prendre possessió dels nostres càrrecs el 15 de juny passat, primer de tot vam 

treballar tots aquells temes urgents que no podien esperar, entre els quals hi havia l’organització 

del casal d’estiu, la contractació dels actes de la Festa Major i l’inici d’un procés de selecció per 

la contractació d’una auxiliar administrativa per cobrir la baixa voluntària de la Nuri Espinosa. 

Des del dia 8 d’agost la Isabel Jiménez cobreix la plaça d’auxiliar administrativa amb un 

contracte laboral temporal fins a la provisió de la plaça mitjançant un concurs oposició. La 

previsió és poder iniciar aquest procediment durant el primer trimestre del 2020.  

Seguidament vam començar a treballar totes aquelles subvencions que s’havien sol·licitat durant 

l’any 2018 i 2019 però que encara no s’havien iniciat els procediments de contractació ni 

adjudicació de les obres. La majoria dels quals acabaven els terminis d’execució i justificació de 

les subvencions durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Això ens ha obligat a 

treballar amb terminis molt justos i sense poder-nos planificar la feina, però, tot i això, hem 
pogut finalitzar les actuacions i justificar les subvencions en els terminis que tocaven. 

Malauradament hi ha hagut una subvenció de 1.454,03 € que s’ha perdut perquè no es va fer cap 

inversió en el consultori local durant el període 16 de juliol del 2017 a 15 de març del 2019, i 

que es justifiqués abans del dia 4 de juny d’enguany, que era el termini per a fer-ho. 

A mitjans de juny la Diputació de Girona va aprovar una línia de subvencions per al finançament 

d’inversions en cementiris municipals. Pretenia destinar-hi 200.000 € en subvencions màximes 

de 50.000 € per sol·licitud presentada. Donat que l’anterior equip de govern va realitzar a 

Bones Festes! 



principis d’any unes obres de millora al cementiri municipal, nosaltres vam presentar el projecte 

que es va executar en aquesta subvenció demanant 26.980 € de subvenció, dels 28.980 € que va 

ser el cost total de les obres. Finalment la resolució de la subvenció va ser denegada per tenir 

poca puntuació. Tot i que el secretari va preparar unes al·legacions a aquesta resolució per tal 

de millorar la nostra puntuació, el crèdit de què disposava la Diputació per finançar aquestes 

subvencions va ser molt inferior a la demanda dels ajuntaments de la província. D’aquí que 

només fossin beneficiaris d’aquesta subvenció 5 municipis en tota la província, i 12 més es 

mantinguessin en espera de l’ampliació de partida pressupostària en 100.000 € més per part de 

la Diputació. És per això que finalment s’ha desistit de presentar al·legacions, perquè no hi ha 

crèdit suficient per atendre totes les sol·licituds. 

 Tal com us vàrem explicar en el Full de l’estiu, vam sol·licitar una subvenció a la Generalitat de 

Catalunya per a la dinamització territorial. Aquest projecte, que és de collita pròpia, inclou 

dues actuacions que teníem al nostre programa electoral: l’adequació del pàrquing al costat 

del cementiri i la instal·lació d’una xarxa de fibra òptica que uneixi tots els equipaments 

municipals, des del camp de futbol fins a la depuradora de La Resclosa. El pressupost 

d’execució d’aquest projecte és de 85.457,97 €, dels quals es va sol·licitar el màxim de 

subvenció possible, 50.000 €. Tots els ajuntaments que han obtingut una puntuació per sobre de 

30 han estat beneficiaris d’aquesta subvenció. En el nostre cas amb una puntuació de 52,43, ens 

han concedit la subvenció màxima que finalment ha atorgat la Generalitat a cada municipi 

39.900 €. El finançament de la resta del projecte es farà a través del Fons de Cooperació 

Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona de l’any 2020. 

Actualment ja estem treballant amb la instal·lació de la xarxa de fibra òptica, i així que s’hagi 

finalitzat aquesta actuació us podrem presentar els resultats i les opcions que tindreu els veïns 

per a la contractació d’aquest servei a les vostres llars. 

Properament s’iniciaran els treballs de l’aparcament municipal del costat del cementiri. 

 I aquest últim mes hem estat treballant en el projecte que hem presentat a la subvenció del 

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, per l’anualitat 2020-2024. Aquest Pla 
contempla la possibilitat de sol·licitar dues subvencions per als municipis de menys de 5.000 

habitants. Per un costat el programa general d’inversions que hi poden accedir els 947 

ajuntaments de Catalunya, 41 consells comarcals  i 65 entitats municipals descentralitzades, que 

permet sol·licitar un màxim de 250.000 € per sol·licitud. I per l’altre el programa per acció 

territorial a municipis petits, per aquells que tenim menys de 5.000 habitants, i que l’import 

màxim és de 120.000 €. En aquest programa hi opten 737 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 

entitats municipals descentralitzades. 

Nosaltres hem presentat el mateix projecte a totes dues subvencions, amb l’objectiu d’obtenir 

el màxim de finançament possible, 370.000 €. El nostre projecte està pensat per millorar els 

equipaments municipals destinats a serveis públics i la gestió eficient dels recursos municipals. 

Concretament presentem dues grans obres. La primera és la construcció d’un edifici polivalent 

a la zona d’equipaments de l’entrada del poble que ha d’incloure un espai de magatzem 

municipal i un espai d’atenció i recepció de visitants. La segona és l’adequació de la primera 

planta de l’edifici municipal “La Societat La Fraternitat” per destinar-la a ús públic. 

La resolució d’aquesta subvenció no ens arribarà fins el mes de maig del 2020. És per això que la 

nostra sol·licitud s’ha fet perquè les actuacions s’executin en el pressupost del 2021 i/o 2022, 

per tal de poder preveure amb suficient antelació tota la tramitació administrativa que implica 

un projecte d’aquestes dimensions. Per ara, us podem confirmar que el nostre projecte no figura 

en el llistat de municipis que han de millorar la documentació presentada. Per tant, seguim 

endavant! 



 Paral·lelament a aquests projectes, que ens han portat moltes hores de feina i dedicació, hem 

mantingut les primeres reunions per posar sobre la taula diferents qüestions que ens preocupen i 

que necessitàvem saber en quin punt estem per establir les nostres línies de treball. 

En temes de joventut hem participat a la Taula Comarcal de polítics de Joventut i ens hem 

reunit amb el cap de l’àrea de joventut del Consell Comarcal, per tal d’estar al dia dels serveis 

que ens poden oferir. D’entrada ja li hem manifestat la nostra voluntat de poder participar del 

Programa del Tècnic de Joventut compartit. Actualment no tenen cap tècnic de joventut 

disponible però així que hi hagi disponibilitat d’un tècnic nosaltres el sol·licitarem. També hem 

expressat la nostra voluntat d’adherir-nos al serveis comarcal contra les violències masclistes 

que l’estiu passat ens va portar el Punt lila el divendres de la festa major. 

És per això que, per presentar aquestes actuacions als joves del poble i per escoltar les seves 

propostes i necessitats, els convoquem a una reunió de joventut el pròxim dia 28 de desembre, 

on també farem una valoració de com van anar les cucanyes joves de l’estiu passat i com podem 

millorar les del 2020. 

En temes de salut ens hem reunit amb la direcció del Cap de Vilafant per saber quines 

necessitats té l’equip mèdic del nostre consultori i quines necessitats poden tenir els nostres 

veïns usuaris dels serveis de salut que es presten al consultori local. També ens hem compromès 

a treballar conjuntament per promoure activitats de promoció de la salut entre els diferents 

col·lectius del nostre poble, especialment pels nostres veïns més grans. 

També vam tenir una trobada amb la tècnica de DIPSALUT per saber en quina situació tenim els 

programes dels quals rebem suport d’aquest organisme de salut pública de la Diputació de 

Girona. Hem parlat de les mancances de la xarxa d’aigua potable, de l’estat del nostre riu i les 
denúncies que hem rebut per part de veïns que van patir urticàries en banyar-se al riu aquest 
estiu passat. Hem parlat del programa de suport i control de la legionel·losi en instal·lacions de 
baix risc com són els vestuaris del camp de futbol, del canvi d’ubicació del desfibril·lador, o del 

finançament d’activitats de promoció de la salut que podríem organitzar al nostre poble i rebre 

el seu suport econòmic. 

 En Sostenibilitat i Medi Ambient ens hem reunit amb l’Agència Comarcal de l’Energia per tal 

de saber com podem treballar plegats per gestionar més eficientment els nostres recursos i 

oferir un millor servei als nostres veïns. És per això que ens hem adherit al servei de 
comptabilitat energètica. Això ens permetrà saber en quina situació tenim el nostre enllumenat 

públic i els comptadors elèctrics dels equipaments municipals, per assegurar-nos que estiguin 

degudament dimensionats a les nostres necessitats. També ens han informat de les possibilitats 

d’executar actuacions previstes en el PAES, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, del qual el Ple 

per unanimitat n’ha aprovat recentment el seu informe de seguiment. 

També ens hem reunit amb un tècnic en gestió de depuradores i aigües residuals per tal que fes 
una valoració de l’estat de les nostres depuradores. Sorprenentment les depuradores municipals 

de La Resclosa i Vallmuga no funcionen del tot correctament i caldrà fer-hi una nova inversió. 

Pel que fa a la depuradora general no està tant malament com semblava i amb una inversió que 

podria ser assumida per l’Ajuntament es podria posar en funcionament. Per tant com que és 

prioritari per nosaltres tenir una gestió correcta de les depuradores, hem inclòs al pressupost 

per aquest exercici 2020 una partida de 15.830 € per la reposició i posada a punt de les 

depuradores amb fons propis. De cares al primer trimestre del 2020 tenim previst establir les 

reunions necessàries per tal d’aconseguir el finançament i les autoritzacions necessàries per 

posar en funcionament la depuradora general del municipi. Tant de bo ho aconseguim! Sereu els 

primers en saber-ho. 



 Pel que fa a la Biblioteca Sobrequés, després de la primera reunió amb el grup de Puntaries, el 

mes de juliol passat, ens van demanar poder utilitzar l’espai de la Biblioteca Sobrequés per a les 

seves trobades a l’hivern. El motiu principal: l’accessibilitat. És evident que l’espai de la 

Biblioteca a planta baixa, amb possibilitat d’utilitzar els lavabos del consultori municipal sense 

haver de pujar i baixar escales, és una millora imprescindible per aquest grup de veïnes. 

Seguidament ens vam reunir amb en Jaume Sobrequés per presentar-li l’opció de compartir 

l’espai amb les Puntaires i la necessitat de pensar quin futur té la Biblioteca Sobrequés. 

D’aquestes dues trobades n’ha sorgit una línia de treball paral·lel en un mateix espai. 

Per un costat, el grup de Puntaries podrà utilitzar ben aviat la Biblioteca Sobrequés per les seves 

trobades. Per això hem substituït els llums i ara l’espai té una il·luminació més adequada a les 

seves necessitats. També hi hem instal·lat un aparell de climatització, per tal que puguin estar-

hi còmodament. 

Per altra banda, ens hem compromès amb en Jaume Sobrequés a treballar conjuntament per 

programar activitats de dinamització de la Biblioteca. Fa sis anys que el poble disposa d’aquest 

fons bibliogràfic en un espai municipal i del qual no hi ha cap conveni signat. És per això que ens 

hem assessorat amb els Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona per tal de posar per 

escrit els eixos de col·laboració entre l’Ajuntament i en Jaume Sobrequés. 

Per últim, volem explicar-vos que en el darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar el pressupost 

per l’exercici 2020 amb l’abstenció dels regidors de Junts per Sant Llorenç. El pressupost 

municipal puja a 409.576,29 €. Actualment aquest pressupost es troba en període d’exposició 

al públic, un tràmit imprescindible per a la seva aprovació definitiva. Amb l’objectiu de fer 

arribar els números de l’Ajuntament a tots els veïns i fer-ho d’una manera entenedora per a 

tothom, us volem convidar a la presentació del pressupost i les línies de treball de cares al 2020, 

el pròxim divendres 27 de desembre a les 19h. de tarda a la sala polivalent de l’Ajuntament. 

Déu n’hi do les obres que hem pogut fer en aquests primers 6 mesos. En la majoria dels casos 

són obres per les quals l’anterior equip de govern havia sol·licitat subvenció però que en cap cas 

s’havien iniciat procediments de contractació i adjudicació d’obres. En algunes d’elles la duració 

dels treballs no ha sigut la desitjada per motius aliens a l’Ajuntament, però finalment els hem 

realitzat satisfactòriament i s’han pogut justificar dins els terminis establerts. 

  

Camí del Pla d’Amigó 

Durant el mes de setembre s’han realitzat les obres de millora del Camí del Pla d’Amigó. Amb 

una subvenció de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat 

de Catalunya de 23.628€ i amb 16.846,08€ de fons propis hem pogut fer una destacada actuació 

de millora. L’obra, que es va adjudicar a Excavacions Rodà, ha consistit en desbrossar els marges 

de vegetació, l’anivellament del camí, l’aportació de graves, la compactació del terreny, la 

formació de cunetes i trencaaigües i el formigonat dels trams on era més necessari. La longitud 

total del camí és de tres quilòmetres. 

Pont de Sant Antoni 

Durant el mes de novembre s’ha executat les obres neteja i millora de les façanes del Pont de 

Sant Antoni i l’enllumenat fins a l’inici del c/ La Resclosa. Ens ha ajudat una subvenció de 

10.000€ del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. L’obra, adjudicada a tres industrials 



diferents, ha tingut un cost total de 15.255,91€ i ha consistit en netejar, desbrossar i sorrejar les 

parets del Pont, rejuntar les esquerdes existents, instal·lar 5 punts de llum encastats en el 

muret que fa de barana i 4 balises lluminoses a l’accés del pont pel carrer de la Resclosa. Una 

obra molt necessària pel manteniment d’aquest pont emblemàtic del nostre poble. 

  

Vestidors del camp de futbol 

Darrerament hem iniciat les obres de condicionament dels vestidors del camp de futbol gràcies a 

una subvenció de la Diputació de Girona per equipaments esportius de 5.224,49 €. 

S’estan fent treballs per posar un nou paviment a les dutxes, canviar les actuals finestres per 

finestres d’alumini amb vidre doble, col·locar un marbre a la zona del bar, posar un nou 

escalfador d’aigua calenta i petites feines de paleta al magatzem dels vestuaris. El cost total de 

l’obra és de 7.162,64 € i hi estan treballant diferents proveïdors: en Josep Xatart per les feines 

de paleta, en Miquel Arché per la instal·lació de l’escalfador i Alu-fer per a la confecció i 

subministrament de les finestres. 

  

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics 

El programa del Pla a l’Acció 2018-2019 de la Diputació de Girona va concedir en data 7 d’agost 

de 2018 una subvenció per import de 6.399,65 € per al subministrament i instal·lació d’un punt 

de recàrrega de vehicles elèctrics. Tot i que es va concedir l’estiu del 2018, l’anterior equip de 

govern no havia iniciat cap dels tràmits per a l’adjudicació i execució d’aquesta actuació. Per tal 

de no perdre aquesta subvenció hem treballat amb el temps molt just per poder instal·lar aquest 

punt de recàrrega davant del consultori municipal, i per poder justificar la subvenció a termini. 

Tot i que a dia d’avui aquesta instal·lació encara no és operativa perquè ens falta la connexió a 

la xarxa de subministrament elèctric que depèn de la companyia elèctrica, esperem que pugui 

estar en funcionament en els propers dies. Aquesta instal·lació es va adjudicar a Carles Brugat 

per un import de 13.665,60 €. 

Catàleg de Masies 

La Comissió Territorial d’Urbanisme va demanar en la legislatura anterior unes modificacions en 

el Catàleg de Masies que s’havien de presentar en un Text Refós. Aquest Text Refós amb les 

correccions que es demanaven el vàrem aprovar per unanimitat dels regidors en el Ple del passat 

26 de setembre, i el vàrem enviar a urbanisme per a la seva aprovació definitiva. La Comissió 

Territorial d’Urbanisme del passat dia 13 de novembre va decidir mantenir la suspensió de 

l’aprovació definitiva i reclamar un nou Text Refós amb unes noves modificacions i exclusions de 

masies que anteriorment s’havien proposat i no havien suposat cap requeriment de modificació. 

Per tant, seguim sense tenir el Catàleg de Masies aprovat, i no tenim cap més alternativa que 

seguir les indicacions d’urbanisme. 

Per tal d’informar als veïns afectats i qualsevol altre que hi pugui estar interessat, preveiem 

convocar una reunió informativa passades les festes nadalenques. 



Representació a Associacions Municipalistes o Consorcis de Municipis 

L'Ajuntament és membre de diferents associacions municipalitses o consorcis als quals paguem 

les quotes corresponents com a socis, i com a tal, som convocats als òrgans col·legiats per tal de 

representar el nostre municipi amb dret a veu i vot.  

Com a conseqüencia de les eleccions, i dels canvis de regidors que han sofert tots els 

ajuntaments, les entitats han convocat els seus òrgans col·legiats per tal de formar les noves 

juntes executives o consells plenaris.  

La representació a totes aquestes entitats recau en l'Alcaldessa com a titular, i en el regidor 

Joan Martínez com a suplent, excepte al Consell Escolar de l'Escola de Llers que la titular és la 

regidora Sandra Quera i a l'ADF Sant Llorenç de la Muga que el titular és el Tinent d'Alcalde, en 

Pere Brugués. En aquests dos casos, la suplència la cobreix l'Alcaldessa. 

A continuació us detallem a les convocatòries que hem assistit des de que vàrem prendre 

possessió. 

03/07/2019 Consell Escolar de l'Escola de Llers. 

28/08/2019 Consell Plenari Consorci Salines Bassegoda, a Navata. 

16/09/2019 Consell d'Alcaldes, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres. 

03/10/2019 Consell Plenari Consorci Alta Garrotxa, a Olot. 

09/10/2019 Consell Escolar de l'Escola de Llers. 

23/10/2019 Comitè Sindical de l'AECT País d'Art i d'Història Transfronterer, a Arles de Tec. 

25/10/2019 Assemblea ADF Sant Llorenç de la Muga. 

06/11/2019 Assemblea Territorial de l'Associació Micropobles de Catalunya, a Palau de Santa Eulàlia. 

15/11/2019 Assemblea Federació de Municipis de Catalunya, a Barcelona. Assistència delegada. 

18/11/2019 Assemblea Alt Empordà Turisme, a Figueres. 

18/11/2019 Consell d'Alcaldes, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres. 

25/11/2019 Consell Plenari del Consorci Alta Garrotxa, a Olot. 

Assemblea territorial de l'Associació Micropobles de Catalunya a Palau de Santa Eulàlia, el 6 de novembre 

de 2019 

En les primeres convocatòries d'alguns d'aquests òrgans hem rebut la benvinguda dels altres 

ajuntaments i/o membres presents, i ens han encoratjat a participar-hi activament, ja que en 

els darrers anys no hi assistia cap representant del nostre ajuntament. La nostra voluntat és 

participar-hi activament, i en cas que sigui impossible la nostra assistència, delegar-ne la 

representació i el vot o excusar la nostra assistència. 



Festa Major  

El cost total de la Festa Major va ser de 16.666,41 €. D’aquests, 10.725 € corresponen a les 

contractacions dels grups i orquestres, 983,85 € són de publicitat, 638,82 € són per l'organització 

de les cucanyes i 775,83 € pel vermut popular. Inclou també 113,50 € del lloguer de les taules, 

que enguany l'Ajuntament de Borrassà no ens les va poder deixar, i 2.662 € del lloguer dels 

equips de so per les actuacions. També inclou 766,14 € dels gots reutilitzables que es van 

utilitzar a la barra de la Festa Major. 

Pel que fa al finançament d'aquesta 
despesa es distribueix de la següent 

manera: 1.080 € dels anunciants al 
programa de mà que hi havia dins El 

Full de l'estiu, 3.145 € són les 

aportacions voluntàries que van fer 

veïns directament a les oficines de 

l'Ajuntament, 6.446,50 € provenen de 

la subvenció del Fons de Cooperació 

Cultural de la Diputació de Girona, i 

els 5.995,86 € s'han cobert amb fons 

propis de l'Ajuntament. 

Pel que fa a les dues novetats 

d'aquesta festa major, el Punt Lila i 

els gots reutilitzables, estem molt 

contents de l'acceptació que han 

obtingut entre els assistents. 

El cost del Punt Lila va ser de 734,18€ finançats al 100% per l’estat espanyol, dins el programa 

“Pacto de Estado contra la violencia de género”. L’informe emès per les dues psicòlogues que 
van fer les tasques d’informació, suport i 

atenció durant la nit del divendres de Festa 

Major és molt positiu tant per la quantitat 

de persones que van sol·licitar informació 

com per la diversitat de públic que van 

atendre. 

Respecte dels gots reutilitzables que es 
van comprar pel servei de bar tant de la 

Festa del Futbol com per la Festa Major, el 

resultat és satisfactori, tot i que de cares a 

l'any vinent intentarem millorar-ne la 

logística. El cost total que va assumir 

l'Ajuntament per comprar 2.360 gots va ser 

de 766,41 €. La recaptació que es va fer el 

dia de la Festa del Futbol va ser de 180 €, 

que es van donar directament al Futbol Club Sant Llorenç de la Muga. En els tres dies de Festa 

Major es van recaptar 758 € que es van ingressar directament al compte de l'ADF Sant Llorenç de 

la Muga. Per tant, l'objectiu d'ajudar a les entitats locals es va assolir i es va recuperar la 

inversió realitzada. A partir de l'any vinent ja no hi haurà despeses per la compra d'aquests gots i 

sí esperem poder seguir ajudant a les entitats locals del nostre poble. 



5ª Diada homenatge a la gent gran  

El 23 de novembre vàrem celebrar la 5ª diada Homenatge a la Gent Gran de Sant Llorenç. Tot i 
les previsions de pluja que hi havia, el temps ens va respectar i vàrem poder fer aquesta foto de 

grup que va ser el regal que vam oferir a tots els veïns que hi van participar. 

La diada va començar al migdia davant de Ca la Consuelo Clemente per presentar-vos el nou 

Racó de les Puntaires. Una petició del mateix grup de puntaries i un homenatge ben merescut 

per aquest grup de veïnes, que amb empenta i constància fa anys que segueixen trobant el seu 

moment per fer puntes de coixí i compartir trobades i experiències. I no només això, sinó que 

també les porten arreu de les comarques gironines on són convidades. Per això a la Trobada de 

Puntaires de Sant Llorenç que es fa a l’estiu hi ha cada any tantes i tantes colles que vulguin 

participar-hi. 

  

  

I després de dinar vam finalitzar la diada amb l’espectacle de màgia de Raul Black. Sempre 
sorprenent i inesperat i amb un toc d’humor ens va deixar a tots bocabadats. 



Setmana Europea de la Mobilitat 

El 22 de setembre, dins els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat, vàrem organitzar una 

caminada i visita guiada a la Presa de l'Embassament de Darnius – Boadella.  

Ben pocs van ser els atrevits a fer la caminada de 6,7 km. d'anada pel Camí Natural de la Muga. 

Una dotzena de veïns vam poder gaudir de conèixer aquesta obra civil que tenim ben a prop i 

que és tant desconeguda. La visita va ser a càrrec del personal tècnic de manteniment i gestió 

de la presa, prèvia autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua. La visita va ser gratuïta i no va 

tenir cap cost per l'Ajuntament. 

Jornades Europees del Patrimoni 

El cap de setmana de l'11 al 13 d'octubre es van celebrar les Jornades Europees del Patrimoni. 

L'Ajuntament de Sant Llorenç s'hi va adherir i va programar una visita guida gratuïta pel dissabte 

12 d'octubre al recinte fortificat. La visita va ser a càrrec del guia professional Nick Duserm.  

Una visita peculiar que ens va permetre descobrir i entendre la simbologia de molts elements de 

façanes, balcons i llindes de portes i finestres. Una descoberta interessant tan pels veïns com 

pesl visitants que ens hi van acompanyar. El cost de la visita va ser de 106 €. 

Properament podrem confirmar noves visites guiades. 



Exposició de dibuixos “A un pam de nas” 

El dia 12 d’octubre al migdia es va inaugurar l’exposició de dibuixos d’en Josep Nuez Quera a la 

sala polivalent de l’Ajuntament, i es va poder visitar durant dos caps de setmana. Va ser tota 

una descoberta! “A un pam de nas” ens va descobrir un munt de dibuixos que calia observar de 

ben a prop i on es podia descobrir la feinada i dedicació que hi ha darrera de cada dibuix. 

Fem una valoració molt positiva d’aquesta primera exposició i agraïm a en Josep Nuez que 

pensés en Sant Llorenç de la Muga per organitzar la seva primera exposició. En plaer per part 

nostra haver-li obert les portes de l’Ajuntament. 

Animem des d’aquí a tots els artistes de Sant Llorenç de la Muga o que tinguin alguna vinculació 

amb el poble a que vinguin a exposar les seves obres a la sala polivalent de l’Ajuntament. 

Estarem encantats d’ajudar-los. 

Observatori Astronòmic d'Albanyà 

Dijous 28 de novembre la 

direcció del Càmping 

B a s s e g o d a P a r k v a 

convidar a tots els veïns 

de Sant Llorenç de la 

Muga que ho desitgessin a 

assistir a una vesprada 
d'observació d'estrelles a 

l'Observatori Astronòmic 
d'Albanyà. Hi vàrem ser 
acompanyats de veïns 

d'Albanyà i representants 
d'ajuntaments membres 
de AECT País d 'Art i 
d'Història Transfronterer. 
En total, 84 persones de 

les quals 23 érem veïns de 
Sant Llorenç de la Muga. 

Agraïm públicament al Sr. Esteve Guerra la seva invitació, i als senyors Pere Guerra i Juan Carlos 

Casado per les explicacions rebudes. Val a dir que la convocatòria era a les 7h de la tarda i es 

presentava una sessió ben ennuvolada, però just al final ,en la ronda de preguntes i resolució de 

dubtes, el cel es va destapar i vàrem poder veure un cel maravellós i ben estrellat. Moltes 

gràcies per aquesta vesprada tant agradable. 



Voluntariat de reforç escolar i classes d’anglès 

El passat mes d’octubre vàrem iniciar dues activitats educatives que es duen a terme a la sala 

polivalent de l’Ajuntament. 

Els dimarts de 16:30h a 18:30h la Rosa Reglà i la Nona Perramon ofereixen un voluntariat als 

alumnes de primària i secundària per resoldre dubtes, reforçar temari, ajudar en els deures o 

per estudiar i preparar exàmens. No es tracta d’una classe de reforç de dues hores, sinó que els 

alumnes poden anar-hi lliurement en aquesta franja horària només quan ho necessitin. Fins ara 

hi van assistint 5 joves. 

Agraïm aquesta dedicació voluntària de la Rosa i la Nona, i animem a tots els estudiants que us 

hi acosteu qualsevol dia que segur que us podran ajudar. 

Els dijous de 18:30h a 19:45h hi ha classe d’anglès. Les classes són a càrrec de la Laura Pereira, 

professora d’anglès i propietària de l’Escola O’clock de Figueres. En total hi ha 14 nens apuntats 
d’edats compreses entre els 5 i 12 anys, que faran aquestes classes fins a final del curs escolar. 

No es descarta que es pugui fer un grup per adults si hi ha suficients veïns interessats per fer una 

classe. Si hi esteu interessats, feu-nos-ho saber a l’ajuntament i proposaríem un grup de grans. 

El grup de voluntaris 

Amb l’entrada dels nous regidors a l’Ajuntament ens vàrem posar en contacte la primera 

setmana amb tots els voluntaris que habitualment han destinat hores del seu temps lliure a 

treballar pel poble, amb la voluntat d’explicar-los que tenim intenció de seguir amb aquesta 

tasca voluntària. El resultat va ser que uns pocs ens van dir que seguirien col·laborant amb el 

poble i un grup més nombrós ens va dir que no. Volem agrair-los a tots la feina feta pel poble. 

Amb els que van manifestar la seva voluntat de seguir col·laborant i altres que s’hi ha afegit de 

nou hem fet petites actuacions, com la presa de la Font Pudosa, la neteja del canal de rec, la 

neteja i organització del magatzem de la Societat. A més a més el dia 5 d’octubre ens vam afegir 

a la convocatòria de l’entitat Arrelats a la Muga per ajudar-los en la neteja de residus de La 

Muga. 

Ja estem preparant noves convocatòries. Per fer el foc de Nadal els dies 14 i 21 de desembre ens 

trobarem a les 8h. del matí al magatzem municipal. El grup de voluntaris és obert a tothom, així 

que si us hi voleu afegir sereu tots molt benvinguts! 

  

Altres voluntaris i col·laboradors 

 La reparació de la fuita d’aigua a la canalització general de la xarxa d’aigua potable a la sortida 

del dipòsit que va haver-hi el mes d’agost, durant els dies de la festa major, va ser a càrrec de 

l’agutzil amb la col·laboració desinteressada d’en Miquel Arché i en Jordi Arché. Aprofitem 

aquest espai per agrair públicament la seva col·laboració. Així com les facilitats que ens va 

oferir en Carles Roura per tal que una empresa de subministraments de Figueres ens obrís un 

diumenge al matí del mes d’agost per comprar recanvis. 

Altres veïns a qui volem agrair la seva col·laboració són la Mª Rosa Duxans, en Prim Duxans i la 

família Anglès per deixar-nos un any més els seus terrenys per utilitzar-los com a zona 

d’aparcament. 

També volem agrair a en Salvador Arché que ens hagi permès deixar puntualment i mentre han 

durat les tasques de poda de l’arbrat municipal, un terreny de la seva propietat on hem deixat 



les restes de poda. D’aquesta manera hem evitat haver de cremar-les i en podrem justificar una 

gestió sostenible. 

Convocatòria d’Alcaldes i Alcaldesses al Palau de la Generalitat 

El 26 d’octubre l’Alcaldessa va assistir al Palau de la Generalitat en resposta a la convocatòria 

del President Quim Torra per tal de fer-li entrega de la moció que rebutja la sentència del 

procés, es dona suport als líders independentistes presos i exiliats i es defensa el dret a 

l’autodeterminació del poble català. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat en el Ple 

extraordinària celebrat el 17 d’octubre anterior. 

Nova climatització a la sala d’espera del dispensari municipal 

Una demanda habitual dels usuaris del dispensari des de feia temps era una nova climatització a 

la sala d’espera, ja que a primera hora del matí a l’hivern la sala d’espera era freda i humida. És 

per això que s’ha instal·lat un nou aparell que permet la programació horària per dies i hores. 

Aquest aparell està programat perquè els dimarts que hi ha consulta de la doctora, i els dijous 

que hi ha l’infermer, la temperatura de la sala d’espera sigui confortable des del moment en què 

arriben els primers pacients. 

Equip de megafonia portàtil 

Recentment l’Ajuntament ha comprat un equip de so i megafonia portàtil COMBO-15 de 700W 
amb dos micròfons de mà, dos micròfons de 

diadema i un micròfon de sobretaula, tot sense 

fils, i un peu de suport. El cost d’aquest equip ha 

estat de 803,44 €. 

Aquest equip, que es pot utilitzar tan en espais 

interiors com exteriors, es posa també a 

disposició de les entitats locals que el puguin 

necessitar per qualsevol acte que organitzin. 



Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç  

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

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

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

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

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



Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç LA DEIXALLERIA 
Un altre tema que creiem que és summament important al nostre poble és la deixalleria. En 
la reunió en qüestió, vam demanar a l'equip de govern dues coses: que es mantingui la 
deixalleria neta i ordenada i que es compleixin els seus horaris. Diferents veïns durant el mes 
d'Agost es van acostar a nosaltres per queixar-se de l'estat d'abandonament en què es 
trobava la deixalleria i raó no els mancava. Durant el mes d'Agost ha estat desbordada 
d'andròmines com mai havia passat i les portes ben obertes sense cap mena de control ni 
vigilància. Els vam suggerir que si l'horari no és l'idoni que el modifiquessin. Ens hem trobat 
en el cas que una persona d'un poble veí que en trobar la deixalleria oberta venia a abocar 
les seves andròmines. La deixalleria no pot està oberta permanentment sense cap mena de 
control. Una setmana després de la trobada la deixalleria tornava a estar en el seu estat 
habitual i complint el seu horari. Estem molt contents que ens fessin cas.  

ESTAT CARRERS DEL POBLE 
Un altre queixa molt recurrent d'alguns veïns són l'estat d'alguns carrers. A l'estiu hi havia 
zones del poble que les herbes guanyaven terreny a les parets de dins del poble. I a la zona 
de la urbanització algunes voreres envaïdes per les herbes. Una setmana després de la reunió 
les voreres de la urbanització tornaven a ser transitables i alguns carrers de dins del poble 

nets de males herbes. 
LES NOSTRES MASCOTES  
Un altre tema són els excrements dels animals, en això creiem que cal conscienciar als 
propietaris de gossos per tal que entre tots mantinguem més nets els carrers. Molts veïns que 
tenen animals ho tenen molt present, però creiem que caldria fer una nota informativa via 
escrita, whatsapp o mail per tal de conscienciar del mínim civisme que cal al poble. Ara com 
ara nosaltres no en tenim coneixement que hagin fet alguna cosa al respecte.  

SENYAL CARRER FREIXES  
També els vàrem remarcar que hi havia el senyal de fusta que indica el Carrer Freixes de la 
urbanització trencat i tirat a terra des de feia més d'un mes. Dos dies després de la trobada el 
senyal ja estava reparat.  

BLOQUEIG I RESTRICCIONS A ACCEDIR LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT  
A principis de legislatura havíem pogut entrar amb molta amabilitat als registres d'entrada i 
de sortida de l'Ajuntament sense cap restricció des de l'ordinador del lloc de feina de 
l'auxiliar d'administrativa que en aquells moments estava vacant . D’ençà que que la plaça 
d'auxiliar d'administrativa està ocupada, ja no podem accedir a aquesta informació. Ho hem 
demanat de totes les maneres possibles i ens hem ofert a venir el dia i hora de la setmana 
que els vagi millor per no molestar en el seu dia a dia, però així i tot no ens han deixat fer la 
nostra feina. Creiem que en aquest cas les normes han canviat i no en sabem el motiu.  



Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç BLOQUEIG ALS EXTRACTES DEL BANC I CAIXA DE L’AJUNTAMENT  
Un dels altres documents que hem sol·licitat dues vegades per Ple i una per registre és 
l'extracte de banc i l'extracte de la caixa en efectiu de l'Ajuntament per poder fer la nostra 
tasca i el seguiment de tots els ingressos i pagaments que efectua l’equip de govern, amb els 
diners dels contribuents quesóndetots. Aquestainformaciótambés'hadeciditnodonar-nos-la. 
No entenem tampoc el motiu, ja que aquest document comptable no els suposaria cap feina 
extra i en l'àmbit comptable és vital per poder fer el seguiment.  

PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS  
Des de la passada edició d'EL FULL hem celebrat un Ple Ordinari i dos Plens 
Extraordinaris  

PLE ORDINARI 26 SETEMBRE  
El Ple Ordinari de després de l'estiu celebrat el 26 de Setembre ens va servir per comprovar 
que en algunes factures de proveïdors els conceptes no queden gaire clars. En 
aquests casos vam demanar la còpia original per tal d'entendre que es pagava exactament.  

Per altra banda vam reclamar el balanç comptable de la Festa Major que després de 
dos mesos hem rebut. Al mateix Ple també vam demanar la nova ubicació del Grup 
de Puntaires. Aquesta era un dels punts del nostre Programa Electoral. Creiem que el 
grup de Puntaires, i així ho han manifestat, treballarien molt més còmodes sense haver de 
pujar cap esglaó i amb els lavabos just al costat.  

Aprofitem per felicitar a l'Ajuntament per l'homenatge que els van fer a aquest 
grup de Puntaires dins del dia dissenyat per a la Gent Gran del municipi. Que 
tinguin un racó del nostre poble dedicat, és un privilegi molt merescut. Detalls com aquest 

fan poble. 
PLE EXTRAORDINARI 17 OCTUBRE  
El primer Ple extraordinari d'aquest període el vam celebrar el 17 d'Octubre, l'únic punt de 
l'ordre del dia va ser el posicionament unànime de tots els regidors de l'Ajuntament en 
aprovar la moció de resposta del Tribunal Suprem per demanar l'amnistia pels nostres 
presos polítics i en defensa del dret d'autodeterminació. Previ a aquest Ple 
Extraordinari vàrem demanar a l'equip de govern poder- lo celebrar dins de les 72 hores 
després de la sentència del Tribunal Suprem tal com ens va demanar l'Associació de 
Municipis per la Independència ( AMI ) i l'Associació Catalana de Municipis ( ACM ). Ho 
vam demanar dies abans del Ple i també ho vàrem fer constar en l'acta. Aprovar la moció 
fora del termini establert evidentment no fa variar la posició de tots els regidors de 
l'Ajuntament, però ens hauria agradat poder- ho fer dins el temps marcat tal com ho van fer 
la gran majoria de pobles de Catalunya.  



Grup Municipal de Junts X Sant Llorenç 
PLE EXTRAORDINARI 21 0CTUBRE 
L'altre Ple Extraordinari va tenir lloc el 21 d'Octubre i va servir de pur  tràmit per 
sortejar l'elecció dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Generals del 
10 de Novembre.  

Per altra banda, vam assistir a l'Assemblea de Càrrecs Electes celebrada el passat 
30 d'Octubre al Palau de Congressos de Barcelona. Els poc més de 2.000 electes del 
nostre país vam poder assentar les bases per emprendre un camí ja sense retorn. Vam 
aprovar ser un dels organismes que servirà per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem i 
per dibuixar un nou camí a seguir fins a aconseguir la independència del nostre país.  

Una altra de les queixes que hem rebut per part d’alguns veïns, és la no resposta que 
reben dels registres que envien al consistori. Tot i que som conscients que hi ha un 
termini establert en respondre, creiem que cal potenciar aquesta eina i tenir cura en 
respondre dins les possibilitats del dia a dia  

Per acabar, des de Junts per Sant Llorenç de la Muga ens agradaria que l'equip de govern 
hagués penjat les actes dels Plens a la pàgina de l'Ajuntament cosa que és una obligatorietat. 
Per la llei de transparència és obligatori elevar a públic totes les actes de Plens 
de tots els Ajuntaments. També ens agradaria que poguéssim veure els Plens en vídeo. 
Ho hem reiterat en dos Plens consecutius i no ens he n'hem sortit. No entenem que si abans 
poder veure la gravació dels Plens era una cosa habitual, ara en aquesta legislatura les 
normes hagin canviat. Potser haurem d’acabar portant el trípode i la nostra pròpia càmera 
per gravar els plens.  

L'Ivan, la Teresa i l'Eli estem al capdavant d'un projecte que ens engresca molt i ens hi 
deixarem la pell per retornar la confiança que molts de vosaltres ens vau lliurar. És ben cert 
que a vegades ens hem equivocat, ens equivoquem i ens equivocarem però mai ens podran 
dir que no ho hem fet pensant en el bé del nostre poble.  

Per últim, només ens queda desitjar-vos unes bones festes 
nadalenques i que el nou any 2020 ens porti salut i alegries: 



Les entitats del poble 
F.C. Sant Llorenç de la Muga 

 
 

 

Bones a totes i tots, 

El passat 28 de Setembre vam celebrar la nostra Assemblea 
Ordinària oberta als socis. En aquesta Assemblea vam donar a conèixer els 
comptes de la Temporada passada i presentar el Pressupost d'aquesta.  

 També vam efectuar una modificació de junta directiva, ja que 
malauradament els nostres companys Antonio Penicot, 
Pere Brugués i Joan Cufí deixen el seu càrrec. És evident que és una trista 
notícia, aquestes tres persones han estat un pilar dins el nostre club, des de 
aquí els hi volem donar les gràcies per tants anys de feina ben feta: 
Moltes gràcies nois!  

Però no tot són males notícies, tambè vam aprofitar per donar la 
benvinguda a en Jordi Sánchez, el nostre actual entrenador a la junta 
directiva. Pels que no el coneixeu, és un dels nostres, és un malalt del 
futbol. Viu i es desviu pel futbol. Amb aquesta reestructuració de la junta, 
en Jordi Amer és el nostre nou secretari del club.  

Un dels temes que es va tractar dins l'Assemblea va ser la campanya 
de captació de socis i empreses col·laboradores. Tal com es va comentar, 
en aquests moments estem confeccionant el nou disseny del carnet de socis, 
un carnet que a més de la nova imatge portarà alguns avantatges als seus 
propietaris. Amb relació a la publicitat de les empreses, hem iniciat un nou 
projecte que creiem que ens aportarà més ingressos. 

  

En acabar l’Assemblea 
vam oferir un dinar a 
totes les sòcies i socis 
del club i a totes les 

empreses 
col·laboradores. Aquest 
dinar es va celebrar a la 
Carbonera, per 
començar a escalfar 
motors en aquest ofici 
antic que tant ens 
motiva. 



                  
 

 La situació esportiva aquesta temporada fins el dia d’avui ha millorat 
significativament, dels 7 partits que ha jugat l’equip hem guanyat 2 partits i 
n’hem perdut 5. 

 
  

En la confecció de la plantilla de la temporada d’enguany hem renovat a 8 
jugadors i hem fitxat a 12 jugadors nous. D’aquestes cares noves n’hi ha 
que no són del tot una novetat, aquest any tenim la sort de poder comptar 
amb més gent del poble. En aquest cas, estem parlant d’en Marc Juanola, 
l’Icaro Manzano i en Sergi Emilio. 

 Amb aquestes 3 incorporacions, de les actuals 20 fitxes federatives 7 
són jugadors del poble. Això és primordial, ja que la gent del poble són els 
que realment  estimen el nostre escut. 



                
 Parlant de la situació esportiva, des deel club no voldríem deixar 
passar aquesta oportunitat per agrair l'esforç constant que fa l'Ajuntament 
per tal de tenir la gespa del camp Municipal Quim Juanola en perfecte 
estat. Tota ajuda és benvinguda a casa nostra.  

 Aquest any hem pogut materialitzar un objectiu que perseguíem feia 
temps. Enguany hem pogut firmar un conveni de col·laboració amb un club 
de futbol base que no té primer equip. En aquest cas, el contracte l'hem 
signat amb el Juncària CE. Aquesta signatura ens serveix per poder 
entrenar els dimarts a les pistes esportives de Figueres i alhora poder 
comptar amb tots els jugadors del Juncària CE que acaben l'etapa de 
formació de futbol base. 

Això ens assegura una font de fitxatges joves de 18 anys al nostre 
club, de fet, en aquesta temporada ja estem comptant amb dos nois que 
provenen de l’equip de Figueres. 

  El passat 16 d'Octubre vam assistir el que ja ha esdevingut en una 
tradició d'aquelles que ens agraden. Vam tornar a ser convidats al dinar 
d'agermanament amb la Carbonera de Sant Climent de Peralta. Va ser, com 
sempre, molt profitós per veure i aprendre altres maneres de donar a 
conèixer una carbonera. Com cada any, els tornarem la visita convidant-los 
a dinar el dia de la XXII Fira del Carbó i de la Mongeta del pròxim 
1 de Març 

 Si parlem de la carbonera i de la Fira, adjuntem al final de l’escrit el 
calendari del Gener, Febrer i Març. Són tres mesos de feina intensa amb 
l’ofici antic del Carboner. Pel que fa a la XXII Fira del Carbó i de la 
Mongeta aprofitem per recordar que les inscripcions per les parades ja són 



obertes, de fet, ja tenim una desena de parades que ja s’han posat en 
contacte al info@fcsantllorencmuga.cat. 

 Les festes de Nadal ja les tenim a tocar, i per tant, les Quines. Al 
Futbol Club Sant Llorenç de la Muga farem quina els dies 21 de Desembre 
a les 19 hores, 25 de Desembre a les 19 hores i 6 de Gener a les 18 hores. 
Com ja és una tradició farem el sopar inclòs al preu del cartró l’últim dia de 
quina. I com a novetat en cada cartró venut a qualsevol dels tres dies de 
quines entrareu al sorteig d’un patinet elèctric. 

 Abans de finalitzar voldríem recordar que encara tenim en marxa la 
venda de la loteria del club amb el nostre 17.848. El podeu adquirir fins el 
15 de Desembre als establiments habituals del poble o a qualsevol membre 
de la Junta Directiva del futbol.  

 Per acabar només ens queda desitjar-vos un BON NADAL i una 
molt bona entrada d’Any Nou! I que els reis us portin una mica de carbó de 
Sant Llorenç!  

Sant Llorenç de la Muga 1 de desembre de 2019, 

   Junta Directiva FC SANT LLORENÇ DE LA MUGA 

info@fcsantllorencmuga.cat                               www.fcsantllorencmuga.cat 
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Benvolguts socis, veïns i amics,

El temps va passant i gairebé sense adonar-nos-en  ja som a les portes de l’hivern. 
Durant tots aquests mesos hem dut a terme diverses activitats i tenim algunes 
novetats per explicar-vos.

El diumenge  11 d’agost, dins de la 
Festa Major de Sant Llorenç de la Muga, 
vam celebrar la Festa del Dia de la 
Societat, amb l’ofici solemne en honor 
als Sants patrons Sant Cosme i Sant 
Damià, la cercavila, dues sardanes a la 
plaça  i el tradicional vermut pels socis 
ofert per les nostres cafeteres. A la tarda 
vam poder gaudir de l’Audició Complerta  
de sardanes. A la nit, conjuntament amb 
el F.C. Sant Llorenç de la Muga us vam 
oferir l’actuació de Juli Aymi & The 
SwingBeats  i els Swingats de l’ala que 
ens van fer ballar de valent i ens van fer 
passar una bona estona amb el seu ritme i una alegria i una energia que 
s’encomanava.

Aquesta tardor 
ha estat un no 
p a r a r 
d ’ a c t i v i t a t s , 
a l g u n e s j a 
consol idades 
com el dinar de 
Germanor i la 
Castanyada i 
una de nova, la 
celebració de 
Halloween.

E l d i n a r d e 
Germanor va 
tenir lloc el 12 

d’octubre, on petits i grans vam poder gaudir d’un bon àpat i a la sobretaula van 

Les entitats del poble 
Societat la Fraternitat 



poder comptar amb l’actuació de la mainada del poble i d’alguns pobles veïns que 
ens van oferir un Play Back infantil. Volem agrair la col·laboració  d’aquests petits 
artistes i de les seves famílies. Sense ells aquest dia no hauria estat possible!

El 31 d’octubre a la nit va tenir lloc la 1a nit de Halloween a Sant Llorenç de la Muga. 
A petició d’algunes famílies del poble vam col·laborar en l’organització d’aquesta 
activitat, que tot i tenir un origen irlandès, 
actualment està completament integrada a la 
nostra societat. Va ser una nit terrorífica que 
va tenir de tot: taller de maquillatge, sopar 
compartit, photocal, cercavila pels carrers del 
poble, el túnel de la por, l’olla dels contes... 
una experiència nova i diferent en la qual més 
d’un es va dur un bon ensurt i on van poder 
participar tant els més petits, com gent més 
gran amb ganes de divertir-se. Volen agrair la 
iniciativa de les famílies que ens van fer 
aquesta proposta i que es van encarregar de 
dinamitzar-la. Des de la Junta fa molt temps 
que demanem la col·laboració i les idees dels 
veïns i per aquest motiu estem molt contents 
que se’ns fes aquesta proposta.

El dissabte 2 de novembre vam celebrar un any més la tradicional castanyada, amb 
el taller infantil de panellets, el tast de castanyes, panellets i garnatxa i el tradicional 
sopar popular per acabar la festa. Vam gaudir d’un vespre excel·lent, on tot va 
acompanyar: el temps, la gran participació i col·laboració de la gent i les ganes de 
compartir amb amics i veïns una bona estona.

Us volem explicar que a finals del mes d’agost vam 
renovar el conveni de  col·laboració entre les cafeteres i 
aquesta Junta amb la qual cosa es va tornar a donar 
d’alta el servei de Movistar+. Així doncs, com la majoria 
de vosaltres ja sabeu, tothom qui ho desitgi pot acostar-
se a La Societat per veure un bon partit de futbol, 
carreres de cotxes, motos i tots aquells programes que 
aquest canal ofereix.

Tenim dues novetats que es fan molta il·lusió poder-vos 
explicar:

La primera és que des del mes de setembre del 2018  uns quants veïns i amics del 
poble d’edats molt diverses  es trobaven setmanalment al camp de futbol per jugar a 
frisbee. Ara ja són més de 15 persones que el mes de setembre d’aquest any van 
decidir vincular-se a la nostra Entitat i han format el grup “Frisbee on Fire Sant 



Llorenç de la Muga”. Si teniu 
ganes de passar una bona 
estona tot fent esport sereu 
molt benvinguts! Els podeu 
trobar cada dimecres de 19h 
a 20.30h al camp de futbol i 
e l s d iumenges a l ma t í 
quinzenalment. També podeu 
adreçar-vos al seu president, 
en Salvador Gispert de la 
Farga. Gràcies colla per la 
vostra iniciativa i per donar 
una nova vessant a la nostra entitat!!!

La segona novetat és que arran de la festa de Halloween, unes quantes famílies han 
proposat crear una comissió vinculada a la nostra entitat que porta per nom 
“Comissió d’activitats familiars”. Aquesta comissió liderada per l’ Alba Sánchez, la 
Sandra Quera, la Bet Boixaderas, la Romina Camaño i la Laura Pereira, organitzarà 
al llarg de l’any, tot un seguit d’activitats que de ben segur enriquirà la vida social del 
poble. Gràcies noies i benvingudes!

Dir-vos que ben aviat posarem a la venda el calendari del 2020 amb els dibuixos que 
ens han cedit els USK de Girona, que amb el seu talent van saber captar la bellesa 

de molts racons del nostre poble i que 
estem preparant un munt d’activitats de 
cares a Nadal sobre les quals ja us 
anirem informant: engalanar la Societat 
amb aires nadalencs, les Quines que 
enguany tindran lloc els dies 6 i 7 de 
desembre, el tió pels més petits, la 
col·laboració la nit de Nadal oferint el brou 
al voltant del foc després de la tradicional 
Missa del Gall, el sopar de Cap d’Any i la 
recepció dels patges reials.

Només ens queda dir-vos que seguim 
treballant amb la mateixa il·lusió i dedicació de sempre i que estem molt satisfets de 
les noves incorporacions a la nostra Entitat. Ens fa molta il·lusió que porteu a terme 
aquestes iniciatives i us impliqueu en millorar la vida social, cultural, lúdica i esportiva 
del poble. Volem aprofitar aquestes línies per agrair-vos la vostra confiança en 
nosaltres i donar-vos la més sincera benvinguda.

Que passeu unes bones festes de Nadal!

La Junta
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Benvolguts veïns i gent que visita Sant Llorenç, 

Hi ha una cosa que ens agraeix molta gent i és el fet de poder avisar del lloc on 
anem a caçar els diumenges. Cada diumenge al matí avisem al regidor Joan 
Martínez i ell ho notifica al grup del poble i al grup de difusió de l’Ajuntament. 

Volem agrair a l’Ajuntament que ens han 
permès utilitzar el local que hi ha sota dels 
vestuaris de futbol amb una llar de foc que ja 
encendrem al matí i així quan hi ha aquelles 
gelades no tindrem fred. És un local gran, 
amb una taula llarga que ens serveix per 
trobar-nos al matí i poder esmorzar. 

Aquest any, tot i que es veuen molts senglars 
a tocar el poble, no en trobem tants. El motiu 
és que a  la muntanya, degut a la calor 
desmesurada del passat estiu, no hi troben 
res per menjar... no hi glans ni castanyes i 
venen a tocar al poble, a seguir els 
contenidors, per si troben alguna engruna. 

Us recordo una vegada més que no se’ls pot 
tirar menjar. Està totalment prohibit. 

 

 

 

La PPA (pesta porcina africana) va en augment i Medi Natural vol que cacem 
més. Nosaltres ja ho intentem, però moltes vegades no ho aconseguim. 
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Benvolguts veïns, ja s’acaba l’any i amb ell la temporada de trobada de puntaires. 

Aquest any hem pogut estar presents a tots els pobles de la rodalia i la resposta ha 
sigut molt bona, com sempre, ja que han correspost tots venint a la nostra trobada. 

Trobada, que con ja és tradicional, es fa el diumenge posterior a la Festa Major, on 
ens reunim a fer puntes davant l’església i que normalment som prop del centenar de 
puntaires, la qual cosa dona molta feina d’organització i degut a que som poques, i ja 
tenim una edat, necessitem una gran ajuda.  

Ajuda que hem d’agrair molt, a l’Ajuntament, La Societat i els voluntaris que sempre hi 
col·laboren. 

Volem dir-vos, que sembla, que totes les puntaires que venen es troben molt a gust, 
doncs diuen “fins l’any que ve” i així és, perquè quasi totes i tots son repetidors.  

La propera trobada tindrà una la sorpresa, dons podran veure la placa que s’ha posat 
a la plaça de dalt, davant de la casa de la nostre mestre Consuelo Clemente i que és 
on fem puntes a l’estiu quan s’acaba la temporada del casal de puntaires. 

Aquest any estem molt contentes, perquè tenim noves incorporacions.  

La Núria Múrio, puja de Figueres i amb la seva experiència ens dóna un cop de mà, 
també tenim tres noves aprenentes: la Teresa, la Rita i la Montserrat de Terrades. 

La nostre il·lusió seria que s’afegissin més, sobretot més nenes i, perquè no, més 
nens. 

Fins sempre, el Grup de Puntaires 

Ara per comercialitzar la carn de senglar hem de fer un curset; per un costat 
volen que cacem més i per l’altra ens posen cada vegada  més requisits. Cal dir 
que les empreses que recullen la carn ja tenen els seus veterinaris. Nosaltres, 
tot i tenir el curset, no podem fer de veterinaris! 

En Joan Rosa i jo volíem fer aquest curset i quan va ser el moment d’apuntar-
nos-hi, ens van dir que ja no quedaven places i que no tenien previst fer-ne cap 
més. 

Solament em queda desitjar-vos un Bon Nadal, que tingueu molta pau interior 
al costat de les vostres famílies, un venturós any nou i que si ha de ser pitjor 
que sigui com el que hem acabat de passar. 

Una forta abraçada a tothom dels Caçadors de Sant Llorenç de la Muga. 

 

 

 

 

 

  

El racó de les puntaires 



Benvolguts veïns, com ja sabreu la majoria de vosaltres, la manca de mossèns a la nostres 
contrades ha portat a que s’hagin de fer càrrec de cada cop més parròquies de l’entorn. 
Aquest fet ha portat a combinar misses amb celebracions de la paraula i així seguir donant 
servei litúrgic a les esglésies dels nostres pobles.

En un primer moment aquestes celebracions de la paraula eren donades a la nostra parròquia 
únicament per membres de la congregació de Santa Anna de Terrades. Més tard, a proposta 
del mossèn de la nostra parròquia, i després de fer una formació per a la celebració de la 
paraula, vaig rebre l’autorització del bisbe per a la realització d’aquesta tasca diaconal. Per 
tant, ara ja estic autoritzat a fer l’esmentada Celebració de la Paraula en absència de prevere, 
per Sant Llorenç de la Muga i  pel Santuari de Terrades,.

Això permet mantenir la litúrgia del diumenge, que en el nostre poble s’oficia normalment els 
dissabtes a les 18.00 hores.

P e r q u i h o v u l g u i s a b e r, 
a c t u a l m e n t ( e x c e p t e d i e s 
especials), el mossèn celebrarà 
missa el primer i 

el tercer dissabte de cada mes (i 
també el cinquè els mesos que 
així s’escaigui); el segon i el 
quart es celebrarà la litúrgia de la 
Paraula, per part de les monges 
de la Congregació de Santa 
Anna o d’un servidor Roger 
Egea.

Com ara ja som a desembre, 
t e m p s d ’ a d v e n t fi n s a l 
començament del nou any litúrgic 
a m b e l N a d a l i s e g u i n t 
l’anteriorment indicat, el 30 de 
novembre  (litúrgia del primer 
diumenge d’advent), el 14 i el 28 
de desembre es celebrarà missa 
i e l 7 i 2 1 d e d e s e m b r e 
Celebració de la paraula.

La missa del Gall, es celebrarà a 
Sant Llorenç, el vespre 24  a les 
23.00 hores.

Al Santuari, diumenges i festius a 
les 12.00 hores.

Bon Nadal i bones festes a tothom,

Roger Egea i Vallès

Informació Parroquial 



Un lliure pensador 
GRÀCIES MIQUEL  

El dia 9 d’agost, en plena festa major hi va haver una rebentada a la xarxa municipal que 

subministra l’aigua a tot el poble, per un desafortunat forat produït en un colze.  

Aquesta averia feia que el dipòsit d’aigua municipal estigués gairebé buit i amb el perill 

imminent que el poble es quedés tota la Festa Major sense aigua potable. Amb el poble ple de 

gent hagués estat caòtic.  

En Miquel, que motius i ganes per no arreglar-ho, no li mancaven, fets que tots coneixem, va 

posar per sobre del seu sentiment, el bé del poble.  

Com que ningú l’hi ha agraït públicament, aprofito aquest escrit per fer-ho.   

9 d’agost de 2019 

REFRESCANT LA MEMÒRIA  

Si algú o alguna persona es creu que el sentiment de recuperar les romeries va néixer de 

l’Ajuntament o del capellà, permeteu-me que us digui que s’equivoca.  

  

Ai Déu meu nostre senyor! Potser si que la perdo... O aquests personatges de la foto són el 
capellà i els quatre regidors de temps llunyans?  

Sant Ponç, Sant Jordi, Sant Antoni, Sant Sebastià, Mare de Déu del Mont, de Palau i la Salut. 

Gràcies per la vostra força i benedicció. Des de l’any 86 es va iniciar aquesta tradició del poble, 

cal recordar que malauradament pel camí hem anat perdent gent implicada, però el cert és que 

hem aconseguit crear un llegat que s’ha anat passant de mà a mà. De cares al futur, esperem 

que es respecti l’esforç i la implicació que s’han mantingut durant tots aquests anys. I en cas 

contrari, que Déu ens agafi confessats!  

14 de setembre de 2019  



Un lliure pensador TORNANT ELS FAVORS  

Vaig anar a viure a la Conjunta el novembre dels vuitanta.  

Sabia molt bé el que era recuperar un mas en ruïnes i fer-lo habitable, només disposava d’una 

gran dosis de fe i d’unes mans hàbils.  

Mai vaig demanar res a l’Ajuntament, ni grava, ni emporlanar la carretera, ni estassades de 

voreres, ni tan sols pal de lluminària. Tot això era responsabilitat meva.  

Però si que havia de resoldre el tema de la meva correspondència. És obvi que la Pepita, la 

cartera de llavors, no podia portar-me les cartes al Mas.  

Les primeres cartes me les deixaven al bar i petit restaurant d’en Joan Xatart. Més tard va ser a 

Can Martí i, tanmateix, encara hi havia ocasions en què alguna que altra carta es perdia pel 

camí.  

Més endavant vaig arribar amb un acord amb el senyor Ymbert perquè em deixés posar una 

bústia al seu pàrquing.  

Aleshores sí que vaig sol·licitar a l’Ajuntament en la primera legislatura d’en Lluís Vila, amb la 

Montse Brugués, l’actual alcaldessa, d’auxiliar administrativa, si seria possible col·locar un 

panell de bústies comunitàries i també de formar un grup de defensa contra el foc, però el cas, 

és que això últim és un altre tema. Ja ho tractarem en una altre ocasió.  

Finalment en Ferrussola va portar el panell fet i els voluntaris el vàrem col·locar i tractar la 

fusta. Per la meva part, vaig veure la meva pretensió materialitzada i en vaig adquirir una al 

preu de 80€.  

Cal destacar que hi vaig posar el meu nom i adreça, per deixar clar que aquella, era la meva 

bústia. Avui, m’hi he acostat per recollir la meva correspondència sobre l’ITV del meu cotxe, i 

em trobo amb la sorpresa que hi ha el pany i el nom canviat sense previ avís. En comptes del 

meu nom, que tan em vaig esforçar en aconseguir, hi posa Mas la Cadamont.  

14 de setembre de 2019  

Un fet curiós, és que em trobo en aquell precís moment a l’Albert Vaqué i els seus gossos i, li 

pregunto que quant li ha costat la seva bústia. Em diu que res. També m’assabento que en els 

que li han donat la meva bústia ha estat a cost zero.  

Oi que tots hem sentit alguna vegada que “els últims seran els primers”? Doncs això mateix.  

Aquesta actitud és denunciable. I més quan ve de part d’una gent que diuen que estan 
compromesos amb el poble i la seva gent.  

Cal afegir, per acabar, que encara a dia d’avui no tenim resposta per part del consistori, quan jo 

mateix els hi vaig fer saber la problemàtica des de fa més d’un mes. El dia 20 d’octubre.  

24 de novembre de 2019  

Manel Sánchez Pérez  



 
 
 
 
 
 
 

Foto de ina etancor. 

AGENDA DE NADAL 
Divendres 6 de desembre 

Taller manualitats: postals de Nadal, de 10.30 a 1 del matí 
Quina de la Societat la Fraternitat, 6 de la tarda 
 

Dissabte 7 de desembre 
Parada de venda de ponsèties a la Plaça, al matí 
Quina de la Societat la Fraternitat, 6 de la tarda 

 
Dissabte 14 de desembre  

Activitat familiar, Anem a buscar el tió!, 11 del matí 
 

Diumenge 15 de desembre 
LA MARATÓ DE TV3 
Caminada, a les 9 del matí 
Esmorzara a la plaça, 11 del matí 
Concert, a les 6 de la tarda  
 

Dissabte 21 de desembre 
Muntatge del Foc de Nadal, 8 del matí 
Inauguració de l’exposició de Ricard Quera, 12 del migdia 
Vermut popular, 1 de la tarda 
Assaig de Nadales, de 5 a 7 de la tarda 
Quina del FC Sant Llorenç, 7 de la tarda 

 
Diumenge 22 de desembre, 

Assaig de Nadales, de 5 a 7 de la tarda 
 
Dilluns 23 de desembre,  

Taller manualitats: decoració Nadalenca, de 5.30 a 7 de la tarda 
 

Dimarts, 24 de desembre,  
Caga Tió i cantada de Nadales, 6 de la tarda 
Missa del Gall, 11 de la nit, i encesa del Foc de Nadal i ressopó, 11.45. 

 
Dimecres 25 de desembre,  

Quina del FC Sant Llorenç, 7 de la tarda 
 
Divendres 27 de desembre,  

Taller manualitats: Fem la Carta als Reis! De 5 a 6.30 de la tarda 
 

Dissabte 28 de desembre 
Xocolatada, cantada de Nadales i Rebuda del Patge Reial, 5 de la tarda 
 

Dilluns 30 de desembre,  
Taller manualitats: Ja arriba Cap d’Any!, de 4.30 a 6.30 de la tarda 
 

Dimarts 31 de desembre,  
Revetlla de cap d'Any 
 

Dimecres 2 de gener,  
Taller manualitats: Fem fanalets!, de 4.30 a 6.30 de la tarda 

 
Dijous 3 de gener, 

 Taller manualitats: Corones per als Tres Reis! de 4.30 a 6.30 de la tarda 
 
Dilluns 6 de gener, 

Quina del FC Sant Llorenç, 6 de la tarda 

 
 Amb la col·laboració de: El Full . Edita l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 

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


