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Esperant Sant Jordi

CARTA DE L'ALCALDE
Benvolguts veïns i veïnes,
Estic acabant aquests vuit anys al front de l'equip de govern del nostre poble. Han estat uns
anys molt intensos a nivell de política municipal, en els que han passat i hem fet un munt de
coses, moltes d'encertades i alguna no tant. Hem ordenat i conservat el poble el millor que hem
pogut i sabut, hem fet obres significatives que quedaran pels propers anys, i a la vegada hem
hagut de fer un esforç impressionant per reduir despeses degut a la pitjor crisi de les últimes
dècades, i amb els pocs recursos de que hem disposat, estic prou satisfet del que hem
aconseguit.
Segur que al llarg d'aquests anys he comés errors i en alguns moments no he estat a l'alçada,
però quan s'està al capdavant d'algun lloc i fas coses i prens decisions, segur que no tot surt com
voldries i no tothom queda content, per això voldria demanar disculpes a tots els que en algun
moment s'hagin sentit molestos.
Voldria agrair als companys de l'equip de govern que han estat al meu costat aquests anys la
seva feina, la seva honestedat, el seu esforç i la seva comprensió en els moments complicats
que hem passat, i molt especialment a la Patrícia, que per motius personals no continuarà al
nostre costat a optar formar el nou equip de govern.
També al personal que treballa i ha treballat al consistori, especialment la Montse i en Pere que
la seva implicació i estimació pel poble és cada vegada més gran.
A totes les entitats, començant per la més vella, la societat, passant per la família del futbol,
els voluntaris, el teatre, les puntaires, els caçadors, el grup de joves i la més recent ADF, a tots
ells moltes i moltes gràcies, ha estat un plaer treballar al vostre costat.
I ara... després d'expressar els meus sentiments envers el passat, us voldria parlar del futur.
Tot i que hem fet moltes coses pel poble i per vosaltres, ha quedat feina per fer, i nosaltres
estem il·lusionats, amb ganes i força per portar-les a terme sempre que vosaltres ens doneu la
vostra confiança a les urnes.
Estem preparant el programa electoral per els propers quatre anys que properament arribarà a
les vostres mans i, com els anteriors, tot el que hi sortirà seran propostes assumibles perquè
nosaltres volem complir el que diem. Tenim projectes importants per fer de Sant Llorenç un
poble encara millor, i mès còmode per tothom. També estem treballant conjuntament amb els
promotors d'un projecte privat que pot arribar a ser un referent al país.
El mes de maig esteu cridats a les urnes per escollir l'equip de govern que vosaltres creieu
millor. Nosaltres hi serem. I si som els escollits, continuarem treballant pel poble i per vosaltres,
i si no és així, felicitarem l'equip guanyador i li desitjarem molta sort.
Tot seguit us faig un recull de les actuacions portades a terme en aquest vuit anys.
Atentament el vostre Alcalde,
Lluís Vila Pujol

RESUM 8 ANYS DE GOVERN LOCAL
ÀREA DE MEDI AMBIENT
- Implantació (2012) i ampliació (2014) de la campanya del Compostatge Casolà. Som 44
compostaires.
- Potenciació del reciclatge selectiu.
- Instauració, en 3 fases, de tecnologia Led en l'enllumenat públic aconseguint un estalvi
aproximat del 70%.
- Aclarida i esbrossada de la llera del riu La Muga.
- Impulsar la creació de la nostra pròpia Agrupació de Defensa Forestal (A.D.F) .
- Recuperació del camí de Can Serradell i instal·lació d'una barana lateral.
- Creació de l'enllaç entre el Passeig de Sant Antoni i la Font del Turó.
- Reparació i condicionament de la Font del Turó, la Font Fradera i la Font Pudosa.
- Condicionament del camí de la Torre dels Moros o guaita.
- Manteniment de la jardineria ornamental.
- Recuperació i condicionament del camí de Sant Sebastià.
- Recuperació i condicionament del camí vell a Terrades.
- Millora de la xarxa d'aigua potable substituint valves i hidrants d'incendi.
- Reg per degoteig del passeig de la Ctra. D'Albanyà, del Parc d'en Pep i del Parc de la Família
Salesa.
- Amb mitjans propis, renovació de part del mobiliari urbà: jardineres de la plaça de l'església,
plaça de Baix i de l'aparcament municipal.
- Participació anual a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

RESUM 8 ANYS DE GOVERN LOCAL
ÀREA D'OBRA PÚBLICA
- Reforma integral de l'Ajuntament.
- Construcció de la Sínia, a escala de la que hi havia hagut antigament.
- Construcció i posada en funcionament de la Minideixalleria municipal.
- Asfaltar el camí de la Torre dels Moros o de Guaita.
- Soterrament de contenidors a l'aparcament municipal.
- Arranjament i obertura del pati interior del Portal de Dalt.
- Substitució de mènsules i neteja de les façanes de la Torre dels Moros o de Guaita.
- Rehabilitació i il·luminació del Pont Vell.
- Tanca perimetral i arranjament de vorera i nínxols del Cementiri Municipal.
- Prolongació del Passeig de Sant Antoni amb la construcció de la passera de ferro des de la Sínia
fins a l'altura de Can Burrull.
- Sanejament i rejuntat de la façana nord de l'Església de Sant Llorenç.
- Construcció de la vorera de la carretera d'Albanyà fins a l'altura de l'Encontrella.
- Construcció de la passera de ferro al Pont de l'Encontrella.
- Arranjament dels vestuaris i instal·lació de tanca perimetral del camp de futbol.
- Adequació de l'aparcament Sant Jaume i àrea de recollida d'escombraries.
- Arranjament de l'Ermita de Sant Andreu.
- Construcció d'una terrassa mirador a l'Ermita de Sant Jordi.
- Instal·lació d'un punt de bústies a Vall Muga per a masos.
- Tanca de Sant Antoni a l'estiu per accés exclusiu per veïns.
- Instal·lació de miralls i millora de la senyalització dins el poble.
- Arranjament de la Torre d'en Farlingo.
- Instal·lació de plafons informatius a l'aparcament, a la parada del bus, al Vall Muga i sota el
campanar de l'església.
- Arranjament de la parada del bus.
- Arranjament del Parc d'en Pep.
- Col·locació de baranes a les escales del rentador a Cal Moro i al carrer del Pont.
- Reparació de canalització de l'aigua al carrer Del Barri i pavimentació del carrer.

ÀREA D'URBANISME
- Aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Pla d'Ordenació Urbanístic
Municipal redactat pels nostres serveis tècnics.
- Redacció del projecte d'accessos i aparcament del Cementiri Municipal, pendent d'execució.
- Recolzament a la iniciativa de promoure un Pla Especial a la zona de Montdavà amb una
possible repercussió, en cas de que es dugui a terme, “d'uns 80 llocs de treball”

RESUM 8 ANYS DE GOVERN LOCAL
ÀREA DE JOVENTUT I INFÀNCIA
- Creació de l'espai jove EL CAU.
- Plans d'ocupació local per a la contractació de 3 joves en situació d'atur del nostre municipi.
- Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar
treballs a la comunitat i programes de rehabilitació juvenil al nostre municipi.
- Conveni amb l'Ajuntament de Llers per compartir despeses de manteniment de l'Escola de
Llers.
- Organització del casal d'estiu.

ÀREA DE TURISME
- Creació d'una nova web municipal en 4 idiomes: català, castellà, francès i anglès.
- Proposta de visites guiades.
- Participació anual a les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.
- Disseny i edició d'un díptic de rutes de senderisme. Disponible en català i castellà.
- Promoció turística al Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
- Oferir cobertura d'internet amb guifi.net.
- Assistència als workshops organitzats pel Consorci Salines Bassegoda.
- Creació d'una pàgina al facebook a nom de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
- Suport a la Fira de la Mongeta i a la Carbonera.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SALUT
- De 15 a 20 sessions anuals de dinamització al Parc Urbà de Salut.
- Organització de l'excursió a Montserrat. Autocar gratuït pels majors de 65 anys.
- Xerrades informatives de salut gratuïtes adreçades a veïns de més de 65 anys.
- Instal·lació d'un desfibril·lador al municipi, xerrades d'informació als veïns i curs de formació
bàsic per al seu bon ús.
- Recolzament a les campanyes de recollida d'aliments per Caritas.
- Col·laboració econòmica a Caritas Figueres.
- Tallers de memòria i gimnàstica per a gent gran.
- Mes de la Salut
- Col·laboració econòmica amb l'Associació contra el Càncer.
- Donatiu a La Marató de TV3.
- Commemoració dels 100 anys d'en Met, amb la presència de directora dels Serveis Territorials
de Benestar Social i Família a Girona.
- Recolzament i potenciació dels tallers d'iniciativa privada que es desenvolupin a la sala
polivalent.

RESUM 8 ANYS DE GOVERN LOCAL
ÀREA DE CULTURA
- Programació de la Setmana Cultural.
- Arribada de la Flama del Canigó la vigília de Sant Joan.
- Hotel d'entitats (oficina del FC. St. Llorenç i taller per les Puntaires) compartint l'edifici amb
el consultori mèdic.
- Biblioteca Sobrequés
- Pessebre a la parada del bus.
- Romeria a la Salut de Terrades.
- Trobada a Sant Sebastià.
- Nou format de EL FULL
- Caminada de les fonts

ALTRES ACTUACIONS
- Compra del cotxe municipal.
- Creació del grup de voluntaris.
- Regularització dels nínxols del Cementiri Municipal.
- Ampliació de l'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament.
- Creació de la seu electrònica a la web municipal.
- Regulació de l'aparcament a tot el casc antic.
- Cobrament anual per l'ús de l'espai del pantà per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i de
Fecsa Endesa.
- Actualització i regularització de les finques urbanes i rústiques a Cadastre.
- Sanejament de les arques municipals.
- Suport a la proposta del F.C. St. Llorenç per posar el nom de “camp municipal Quim Juanola”
- Col·locació de banderes estelades a diferents punts emblemàtics del municipi.

ACTUACIONS EN PROCEDIMENT
- Millora de les façanes de la Societat La Fraternitat i a continuació substitució de les teulades
de la sala i l'escenari.
- Instal·lació de bústies per a masos a l'aparcament municipal.
- Redacció del Catàleg de Masies.
- Pavimentació i il·luminació del corriol de Can Tossa.
- Adequació de la depuradora de la urbanització Vall Muga.
- Obertura i manteniment de la franja de protecció d'incendis a tot el nucli urbà.
- Organització de l'excursió a Núria. Autocar gratuït pels majors de 65 anys.
- Cap de Setmana Cultural 2015.

ACTUACIONS MUNICIPALS
Obra Pública

Urbanisme
regidor Pere Brugués

regidor Pere Brugués

● Un dels grans reptes que ens vàrem fixar
per aquesta legislatura era fer un nou POUM,
donat que l'anterior va ser anul·lat per
urbanisme. Després de fer tota la tramitació
que pertoca per aprovar aquest document,
hem arribat al final, i a bon port. En sessió de
27 de novembre de 2014, la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona, va acordar
aprovar definitivament el POUM de Sant
Llorenç de la Muga i el dia 13 de febrer de
2015 ha estat publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Per tant és des
d'aquesta data que ja tenim en vigència el
nostre POUM. És un motiu d'alegria i
tranquil·litat per l'equip de govern poder
comptar amb aquesta imprescindible eina
que reguli i harmonitzi, l'obra privada i el
planejament urbanístic del nostre Sant
Llorenç de la Muga estimat.

● Tots hem pogut contemplar el canvi
d'imatge d'una de les façanes de l'edifici de la
Societat. Ens hagués agradat fer una reforma
integral de tot ell, però l'últim Pla d'Obres i
Serveis molt més restrictiu que en edicions
anteriors i finalment la seva derogació, no
ens ho ha deixat fer així. Hem començat per
la façana oest, continuarem per l'estructura
canviant els cairats de fusta per IPN
metàl·liques, fer tota la teulada nova, tant la
de la sala com la de l'escenari, també
canviarem el cel-ras i la il·luminació de la
sala, i continuarem per les altres façanes.
Creiem que aquest edifici centenari, que
presideix la plaça Carles Camps, i que ens
oferia una imatge ja molt deteriorada
necessitava aquesta reforma, que ens
agradaria continuar en una propera fase fins
aconseguir la reestructuració total de l'edifici
tant exterior com interiorment.

● Per altra banda, estem també treballant en
aquesta àrea, amb el Catàleg de Masies. Ja
tenim fet tot el treball de camp i actualment
els serveis tècnics estan redactant les fitxes,
memòria i normativa relatives a aquest
document
complementari
del
nou
Planejament d'Ordenació Urbanística del
nostre municipi.

Salut
regidora Esther Clemente

A petició de l'equip mèdic que visita al consultori municipal,
l'Ajuntament ha comprat una làmpada amb llum i lupa, un
pulsioxímetre, un ambú i una maleta d'oxigenoteràpia.
Pel finançament d'aquesta despesa esperem obtenir
suport de Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública
la Diputació de Girona, a qui hem tramitat una sol·licitud
subvenció per al finançament de despeses d'inversió
consultoris locals.

el
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de
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Esports
regidora Esther Clemente

Com a regidora d'esports, un cop més, voldria donar les gràcies per l'esforç que es fa des de
l'entitat del F. C. Sant Llorenç de la Muga per poder mantenir viu l'equip de futbol del poble.
En els temps que corren és molt difícil trobar finançament per qualsevol projecte, més encara
per un equip de futbol de la categoria de 4ª catalana, per tant, per cobrir el pressupost anual es
necessiten grans esforços i molta imaginació. Tant la junta com els jugadors hi posen molta
il·lusió i moltes hores de feina.
La bona organització de la Fira de la Mongeta va fer que els carrers s'omplissin de visitants.
Com més entitats tinguem a Sant Llorenç, més vius ens sentirem.
Visca el St. Llorenç!

Benestar Social
regidora Esther Clemente

● Aquest mes de març han començat
novament les sessions del taller de memòria
per a veïns de més de 60 anys. En total són
12 sessions d'una hora a la setmana que van
començar el passat dia 10 de març i
s'allargaran fins el dia 26 de maig. Els veïns
que estiguin interessants en participar-hi
poden fer-ho els dimarts de 3/4 de 5 a 3/4
de 6 de la tarda a la sala polivalent de
l'Ajuntament. Aquest taller és gratuït pels
veïns.
● Pel que fa a les sessions de dinamització
del Parc Urbà de Salut del nostre municipi,
ja s'ha tramitat la sol·licitud corresponent a
Dipsalut i estem a l'espera que ens confirmin
en breu les dates previstes per aquestes
sessions i els horaris.
● Durant l'any passat fins a 5 veïns de Sant
Llorenç varen beneficiar-se del Servei Local
de Teleassistència. Aquest servei dóna una
major autonomia funcional a aquestes
persones i proporciona tranquil·litat tant a
elles mateixes com a l'entorn familiar. En
aquest mateix període d'aquest any passat,
el servei va gestionar 2 emergències al
municipi
i
va
realitzar
10
visites
domiciliàries.

Cap de Setmana Cultural
regidora Patricia Serrat

ENTITATS LOCALS
Societat La Fraternitat
Estimat poble,
En primer lloc les membres de la Junta us volem fer arribar, a tota la gent que d'alguna manera
estima el poble, i amb ell, la Societat, el sentiment que sempre hem posat envers les tasques i
activitats que hem dut a terme durant aquests 10 anys.
Agraïm amb el cor a la mà, a totes aquelles persones que són socis i que amb la seva aportació
fan possible es portin a terme moltes de les activitats que es fan. Sense vosaltres res seria
possible i el “pulmó del poble”, lloc privilegiat i punt de moltes trobades, seria senzillament un
local més. Tampoc deixarem de banda aquells que en algun moment han estat socis i aquells
que algun dia ho seran.
Agrair també a totes aquelles persones que, com a altres entitats del poble, sense rebre res a
canvi ens han ajudat, ja sigui amb suport moral o físic.
Gràcies per ser-hi!!!
Seguidament vull informar-vos dels últims esdeveniments succeïts a la Societat. A la última
assemblea ordinària convocada per la Junta, que va tenir lloc el 7 de desembre del 2014, la
Junta va informar als seus socis que dimiteix en ple, que és una decisió irrevocable i que
convocarà una assemblea extraordinària el mes de març per tal que pugui presentar-se una nova
junta.
El passat 15 de març va tenir lloc l'assemblea extraordinària per tal de despedir la Junta sortint
i presentar la Junta entrant, però al presentar-se dues candidatures, és necessari convocar
eleccions.
Aquestes seran el dissabte 4 d'abril de 12:00 h a 13:00 h. a la sala de la Societat.
Els socis que vinguin a votar hauran de portar el carnet de la Societat del 2014 i el seu DNI, i
estar al corrent de pagament com a soci.
Els socis entre 14 i 18 anys podran votar amb autorització paterna.
Si algun soci no pot venir, aquest pot cedir el seu vot a un altre soci de la següent manera:
En un full:
Jo “NOM DEL SOCI NO PRESENT”, amb DNI .................. AUTORITZO el meu vot
a “NOM DEL SOCI A QUI S'AUTORITZA” amb DNI ..................... per donar el meu
vot a la llista (A o B).
Firma del soci no present.

Juntament amb aquesta autorització de vot caldrà presentar fotocòpia del DNI i del Carnet de
Soci del 2014.
Per saber les candidatures que es presentaran i el seu programa, aquestes penjaran les seves
llistes i els programes al tauló d'anuncis que es troba a la sala de la Societat.
Moltes gràcies i us esperem el dia de la votació.

F.C. Sant Llorenç de la Muga

El passat diumenge 1 de març vam tornar a tenir els pàrquings plens de cotxes i els carrers del
poble plens de gent, i això és sinònim que la nostra Fira de la Mongeta té bona salut.
Les novetats que presentava la XVII FIRA de la MONGETA d'enguany van tenir molt èxit. Al matí
vam tenir l'honor de rebre una visita molt especial de la gent de la zona del Vallespir, i ens van
presentar la Revista Vallespir núm. 11 amb la presència del seu Director el Sr. Gentil Puig. Abans
de dinar a la Plaça de Baix vam gaudir de l'actuació musical familiar del Pot Petit i la
Melmelada Band que van omplir la plaça de nens, pares, àvies i cotxets que no van parar de
ballar.
A la tarda la visita guiada al poble prevista amb la Montse Brugués es va haver de fer en dues
vegades. I tot seguit varem poder aprendre a fer una Banasta de la mà del mestre cisteller
Francisco Barrosso.
Els ja tradicionals concursos varen fer de cloenda d'una jornada molt intensa i plena de
satisfacció.
En aquesta edició de la Fira hem rebut el suport de diferents entitats del poble, l'ADF i el Teatre
van posar una parada i tant l'Ajuntament com la Societat ens van ajudar en l'organització. Per
part nostre ens omple d'orgull que les entitats i institucions del poble s'ajudin entre elles. Ja
que creiem que tots remem en la mateixa direcció i amb un objectiu en comú: el poble de Sant
Llorenç de la Muga.
Una altra activitat que cada principi d'any organitzem és la Carbonera. Aquest any hem tornat a
comptar amb l'ajuda, com sempre, dels nombrosos voluntaris veïns de Sant Llorenç i d'altres
pobles, han aportat aquell gra de sorra que fa possible tot això. Aquest any hem fet una pila de
24.500 kgs. de llenya d'alzina. Dins el marc de la Carbonera també varem fer la Calçotada, que
tot i el vent varem poder gaudir d'una diada molt profitosa.
Esportivament estem situats a mitja taula i a pocs punts dels primers llocs de la classificació,
això és possible en gran part per la bona feina dels jugadors i entrenadors. Recentment hi ha
hagut petits canvis a la banqueta i l'Àlex Ferrer ha passat a ser el nostre Entrenador i en Joan
Cufí el nostre Delegat.
Podeu trobar tota la informació de resultats, classificacions, fotos, cartells d'esdeveniments,
informació de la Fira de la Mongeta,... al nostre facebook i a la web del club:
www.fcsantllorencmuga.cat

Junta Directiva FCSLLM

Grup de Teatre La Fraternitat

Des del Grup de Teatre de Sant Llorenç us volem traslladar la nostra alegria
pels èxits recollits amb la nostra darrera obra, “Les maletes del Sr.
Miquel”. Hem recollit lloances arreu on hem actuat, portant amb orgull el
nom de Sant Llorenç de la Muga més enllà de les “fronteres” de l'Alt
Empordà.
La feina va començar passat l'estiu del 2013 i vam estrenar l'obra just abans de Sant Joan, els
dies 21 i 22 de juny a Sant Llorenç, i després no hem parat. Heu de tenir en compte que som un
grup d'amics i amigues i que tots tenim les nostres obligacions, i no és gens fàcil quadrar les
agendes de tots i totes per tal de lligar les dates de la gira.
Hem actuat a l'Alt Empordà (Vilabertran, Bàscara, Figueres i Vila-sacra), i hem hagut de dir NO a
alguns pobles per culpa del calendari; a la Garrotxa (Besalú) on vam ser la companyia que va
actuar per la seva Festa Major, al Vallespir (Arles de Tec) vila amb la que hem establert uns forts
lligams culturals i que ha fet que la Casa de Catalunya a Perpinyà, a través del seu director, el
Sr. Josep Puigbert mostrés el seu interès pel nostre projecte transfronterer i ens va oferir la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya per promocionar la Cultura Catalana a través del
nostre grup; i a La Selva (Riudellots de la Selva), on vam obtindre un gran èxit i el públic ens
demanava al final quan tornaríem.
Quan llegiu aquestes paraules, ens quedarà ja només CERET, la capital del Vallespir, fruit de la
bona feina feta pel grup en la seva tasca de portar Cultura Catalana i “EN CATALÀ”... a la
Catalunya Nord. Hem fet grans amics i amigues, en Miquel, en Joan, la Rosa Maria, en Gentil...
ells ens volen i nosaltres no els fallarem. CERET probablement serà el punt i final de “Les
Maletes del Sr. Miquel”.
Bé, un cop explicat el “passat” us volem parlar del FUTUR... i us demanem la vostra complicitat
i col·laboració. Volem tornar a fer “ELS PASTORETS”... necessitem mans i actors i actrius...
molts... A la passada Fira de la Mongeta vam tenir una parada i força gent es va interessar i va
omplir la butlleta per participar-hi. Però no en tenim prou. Nadal són dates molt especials i
potser algú pot ajudar-nos el dia de Sant Esteve, però no el de Nadal. Qualsevol ajut serà
benvingut. Només heu de contactar amb nosaltres a través d'un correu al nostre mail:
teatrelafraternitat@gmail.com
Tanmateix, us convidem a seguir-nos a les xarxes socials i a internet:
https://www.facebook.com/teatre.lafraternitat
https://teatrelafraternitat.wordpress.com
Per últim, només anunciar-vos una primícia... JA ESTEM PREPARANT L'OBRA DEL 2016... I us
garantim que serà la més esbojarrada que haurem fet mai... el nostre director hi està treballant
amb gran intensitat, i no us decebrem.
Visca Sant Llorenç i Visca el Teatre de Sant Llorenç!
Ricard Sedó.

ADF Sant Llorenç de la Muga
L'any 2014 el podríem resumir, des de l'ADF, com una lluita
administrativa constant per aconseguir el nostre propi Pla de
Prevenció d'Incendis Forestals (P.P.I.F).
Primerament demanant, tant de paraula com per escrit, que ens redactessin o ens
subvencionessin aquest Pla al Consell Comarcal, a la Diputació de Girona i al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat. La petició, com era d'esperar, va ser infructuosa.
Seguidament varem demanar pressupostos a diferents tècnics per a saber de quina quantitat
parlàvem per redactar aquest document. Tot seguit varem convocar una Assemblea General per
a presentar, entre altres temes, una proposta de pagament, mitjançant quotes dels socis, per a
fer front a aquesta despesa. Hem de dir que l'Ajuntament de Sant Llorenç, al qual li agraïm el
gest, es va oferir per ajudar econòmicament a l'ADF, per a fer possible la consecució d'aquest
Pla. L'Assemblea no es va poder celebrar degut a que per diferents motius no érem el 50% dels
socis. Varem decidir convocar un altre Assemblea i mentrestant resulta que la Diputació de
Girona obre convocatòria d'una subvenció per a la redacció d'aquests Plans de Prevenció
d'Incendis Forestals.
Així doncs hem presentat la sol·licitud per a dur a terme l'execució d'aquest important
document, que per a la vostra informació us hem de dir que contemplarà les actuacions que
creiem més importants en matèria de prevenció d'incendis per tot el nostre terme municipal per
un període de quatre anys. Fins ara ens han denegat pràcticament totes les subvencions per no
tenir aquest Pla. Podríem incloure, entre altres actuacions si aixi ho aprovéssim, l'arranjament
del ferm dels camins que creiem més apropiats, un passadís sobre La Muga a prop del Pont de
Sant Antoni i un al pas del Molí de la Cadamont, doncs els camions de bombers no tenen accés al
carrer La Resclosa ni a la zona del Molí de la Cadamont, i és una reivindicació de tots aquests
veïns de la ribera dreta del riu.
Hem d'esperar que la sol·licitud es faci realitat i definir les actuacions més rellevants que
esperem arribi a bon port i recompensi la perseverança i l'esforç que hem fet en aquest sentit.
La parada que aquest any també hem posat a la Fira de la Mongeta, ens ha portat un guany net
de 303,80 €. Vull agrair la iniciativa del nostre secretari, el Sr. Lluís Costa de donar mongetes de
la seva pròpia collita per a benefici de la nostra ADF. També als Srs. Ricard Arxé i Antoni Fabri
per a la seva col·laboració activa en aquesta Fira, i aprofitant l'oportunitat que ens donen
aquestes línies, felicitar al F.C. Sant Llorenç de la Muga, per la bona organització de la Fira de la
Mongeta d'enguany, també per la iniciativa de no cobrar a les entitats municipals l'espai de Fira,
i com no, per la bona marxa esportiva que es porta fins el moment. Força Sant Llorenç!!!
Pere Brugués
President de l'ADF

Foto: J. Antoni Fabri

ANC Guàrdia de la Muga
El Procés Participatiu del 9 de Novembre va representar, tant per a la nostra Assemblea
Territorial de la Guàrdia de la Muga (Llers, Terrades, St. Llorenç i Albanyà), com per a l'ANC en
general, la culminació exitosa de molts mesos de feina i il·lusió.
Els mesos posteriors, com tots sabeu, han estat marcats per les negociacions dels partits
polítics. A l'ANC ens ha semblat que era un temps per als partits i ens hem situat en segon terme
durant aquest procés. Tot i així, juntament amb Òmnium Cultural, hem participat en totes les
reunions que s'han realitzat entre els partits i la societat civil i hem estat vigilants per tal que
els partits sobiranistes arribessin a un acord per convocar unes eleccions definitives. Malgrat
que a l'ANC haguéssim volgut unes eleccions abans de les autonòmiques, finalment ja tenim una
data fixada que es converteix en la nostra nova fita.
Ara, després que el President de la Generalitat hagi convocat les noves eleccions per el 27 de
setembre d'enguany, la maquinària de l'ANC s'ha tornat a engegar per establir un nou full de ruta
que ens porti a culminar el procés d'independència del nostre país després del 27 de setembre.
Per fer-ho cal que aquestes eleccions tinguin, clarament, un caràcter plebiscitari.
Prèviament però, arribaran les municipals. És imprescindible que aquestes eleccions puguin ser
llegides en clau nacional i serveixin per demostrar que, quan votem, votem Independència.
L'ANC hi participarà activament a través de la campanya “Els ajuntaments per la
independència”, per tal d'aconseguir que la majoria dels Ajuntaments de Catalunya tinguin
governs independentistes.
Tenim davant nostre 6 mesos que seran intensos i emocionants. El futur del nostre país
dependrà de la bona feina que fem entre tots, que serà molta. En aquest sentit fem una crida
especial als joves. Sou el futur del país i us necessitem per aconseguir el nostre objectiu: una
Catalunya Independent i socialment més justa! Aviat engegarem diverses campanyes per tal de
mantenir i eixamplar la base social favorable a l'estat propi. Si voleu ajudar-nos a aconseguirho, totes les idees i totes les mans seran benvingudes. En tenim moltes ganes.
Escriviu-nos al nostre correu: guardiadelamuga@assemblea.cat
Visca Catalunya Lliure!!!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El millor per Sant Llorenç
Amb aquest escrit, a més d'explicar els motius de la meva decisió de no tornar-me a presentar a
les eleccions municipals, vull agrair el bon ambient que he viscut a l'ajuntament, tant pels meus
companys de candidatura, com pels treballadors de l'Ajuntament (Montse, Nacho i Pere), agrair
a tots els veïns de Sant Llorenç que m'han donat suport i han confiat en mi, agrair també, a les
entitats la feina que fan per Sant Llorenç i a totes aquelles persones que de forma col·lectiva o
individual han realitzat actes, accions, actuacions, excursions, exposicions... per enriquir-nos a
tots amb els seus coneixements.
A tots vosaltres Gràcies!!
En aquests 8 anys la meva vida ha donat molts tombs, he hagut de prendre moltes decisions i
adaptar-me als canvis, vaig deixar de viure al poble, per anar a viure a Figueres, i ara visc a
Llers on comparteixo vida amb en David, la meva parella.
Laboralment junt amb la meva germana Núria hem fet front al negoci que fa 35 anys els meus
pares van iniciar, aquesta tasca requereix moltes hores, hores que poc a poc he anat deixant de
fer a l'Ajuntament.
Fa 4 anys vaig tenir dubtes de tornar-me a presentar, però el suport dels meus companys de
candidatura em va motivar a seguir endavant, però sóc conscient de que han estat moltes les
vegades que els meus companys han estat allà on jo no arribava.
Són més de 10 anys els que he dedicat a Sant Llorenç, com a Presidenta primer i vocal després a
la Societat, a l'Ajuntament fins ara, amb el Teatre i amb totes les activitats i actes que es
celebren al nostre poble, però el poble de Sant Llorenç es mereix que qui entri al consistori ho
faci per treballar, amb molta dedicació.
No obstant continuaré treballant pel poble de Sant Llorenç però sense la responsabilitat que
comporta ser regidora. Per això felicito a cada un dels actuals membres de l'Ajuntament, en
especial en Lluís i en Josep que des del primer dia han estat amb mi, al meu costat, i en Pere i
l'Esther, perquè compartir el temps a l'Ajuntament amb ells m'ha permès gaudir de la seva
companyia i conèixer-les una mica més. A tots ells els felicito per la feina feta i els encoratjo a
seguir endavant amb la mateixa força i il·lusió com han fet fins ara.
Ha estat una gran experiència!!!
Visca Sant Llorenç!!!!!
Patrícia Serrat Múrio

Voluntaris pel Català
De les recents trobades entre veïns d'un i altre costat de la frontera, el Sr. René Buscato, veí de
Ceret, va facilitar-nos les seves dades de contacte perquè estaria molt interessant en
intercanviar coneixements i sobretot practicar català amb algun veí o veïna de Sant Llorenç de
la Muga.
René Buscato
El Sr. Buscató és casat, té entre 60 i 65 anys, molt aficionat
3, Rue Fr. Camps
a les caminades i entén i parla bé el català.
66400 Céret - FRANÇA
Qui estigui interessant en aquest intercanvi pot contactar
Tel. 0033.625.24.79.18
directament amb ell.
Mail: renat.buscato@yahoo.fr

Del Concert per la Marató de TV3
Des de ja fa un temps, cada vegada que s'acosta
el desembre, i amb aquest, els anuncis de La
Marató de TV3, s'apodera de mi un cert
sentiment de culpabilitat. I és que, com a
músic, tinc una manera relativament senzilla (o
si més no, ja inventada) de col·laborar amb La
Marató. Per aquest motiu es pot dir que m'he
vist obligat, moralment, a fer alguna cosa per
apaivagar la sensació de no estar a l'alçada
d'una causa, des del meu punt de vista, tant
noble i lloable.
Per mi ha estat una experiència molt agradable
tocar, per primera vegada a la vida, per una
causa benèfica. I tocar per un públic conegut i
amb músics als que he escoltat tocar des de
petit, encara ho ha fet més especial.

Dit això, m'agradaria fer un petit apunt. Els músics som un col·lectiu al qual la societat sovint
no valora. Per exemple, és molt habitual que es demani als músics que actuïn de manera
gratuïta a restaurants, només pel fet que fer-ho ja els suposa una manera de promocionar-se.
En cap cas vull contribuir a estendre aquesta visió dels músics. És per això que no puc assumir
que, com a norma, cada any es faci un concert benèfic d'aquestes característiques, però sí que
m'agradaria que es fessin altres activitats per La Marató, i des d'aquí m'agradaria fer una crida a
tot aquell que tingui idees per proposar-les i tirar-les endavant.
Per acabar, m'agradaria, en primer lloc, donar les gràcies a la Lisa, la Nicole, el Carlos i el
Jaume (que malgrat que no va poder tocar, com estava previst, ens va aconsellar en la tria del
repertori i assessorar durant els assajos) per haver volgut participar en l'activitat. Sense ells el
concert no s'hagués fet. També vull donar les gràcies a l'Ajuntament per animar-nos a tirar
endavant amb el projecte, per facilitar-nos la feina en el tema organitzatiu, promocionant el
concert, fent els cartells, etc. Vull mostrar el meu agraïment a Mossèn Miquel per haver-nos
cedit aquest espai únic que és l'església. Finalment, i en nom de tots els músics, m'agradaria
donar les gràcies a tots els que van assistir al concert i van fer la seva contribució a La Marató.
Entre tots hem recaptat 270 € per les malalties del cor.
Moltíssimes gràcies,
Pol Farell Quintana

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Teresa Cumbriu Sirvent, nascuda el 21 de maig del 1970 a
Figueres, és veïna de Sant Llorenç de la Muga des de l'any 1999. Va
ser distingida amb el Premi Emprenedora de l'Alt Empordà del 2011
per la línia de negoci innovador que desenvolupa a la seva empresa
Germans Cumbriu.
Recentment ha obert una nova empresa al nostre municipi, Ous
Ecològics de l'Empordà, juntament amb el nostre amic Ramon
Casadesus Quintà, també veí de Sant Llorenç.
- Germans Cumbriu és una empresa de tradició familiar
coneguda arreu de la comarca per la seva especialització en la
venda de bacallà. Quina és la línia de negoci innovador que
vàreu desenvolupar perquè fóssiu mereixedors del Premi
Emprenador 2011?
Germans Cumbriu som els últims artesans del bacallà a la província de Girona, que comprem el
millor bacallà d'Islàndia i elaborem els nostres productes sense conservants ni additius. La Línia
de negoci innovador premiada va ser per l'elaboració de la brandada de bacallà congelada.
- Quins productes elaboreu a Germans Cumbriu i on els podem trobar?
A partir del bacallà de màxima qualitat que comprem directament a artesans d'Islàndia,
elaborem una gran varietat de productes del bacallà, salats, dessalats, precuinats o congelats.
Treballem el producte en dos línies de negoci. Una és la convencional que es pot comprar a
qualsevol tipus de botiga petita de queviures, a supermercats, tant els petits com les grans
cadenes, com a distribuïdors a nivell nacional, i també a restaurants de la comarca i província. I
l'altre línia de negoci és l'ecològica, que només es pot trobar a qualsevol tipus d'establiment que
es dediqui a la venda de productes ecològics. A més a més, exportem els nostres productes
elaborats, precuinats, salats i conserves tant a França com Itàlia o Alemanya.
- D'on va sorgir la idea de construir un galliner i crear l'empresa Ous Ecològics de l'Empordà?
La idea originària va venir pel fet que elaborem i venem molts brunyols de bacallà ecològic, i
per tant necessitàvem molts ous ecològics per elaborar els brunyols, i a partir d'aquí van anar
sorgint idees de tornar a la tradició, de viure o tornar a pagès. Des del principi vam estar
buscant finques per l'Empordà. La primera opció va ser una finca a Queixàs, però en una
conversa d'un sopar d'amics, en Ramon va dir que li interessava el projecte. D'aquí que
s'assentés el galliner a Mas Rimbau de Dalt.
- Què tenen aquestes gallines perquè els seus ous siguin ecològics?
La finca té la certificació d'ecològica sota els criteris de qualitat exigits pel Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE), del Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya. Això vol dir que tot el que es produeixi aquí és ecològic. A part, perquè els ous
tinguin aquesta certificació, les gallines han de viure en unes condicions de benestar
determinades. Per exemple, cada gallina disposa de 4 m2 de pati, que poden estar-s'hi
lliurament tot el dia fins que es fa fosc que tanquem el galliner. Els ous els fan als nius, de
manera que sempre són ous nets, que no estan en contacte amb els excrements de les gallines,
i per tan no fan bravada. Les gallines s'alimenten de trinxat de cereals i del que picotegen pel
pati. Tenim una infermeria per aquelles gallines que necessiten repòs per recuperar plomes o
d'alguna ferida, així poden estar en un galliner separat i amb un pati exclusiu per elles.

El galliner és d'última generació, amb vídeo-vigilància i música ambiental. Un cop per setmana
dediquem tota una jornada a les tasques de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions
seguint un protocol molt exigent. Pel que fa als fems, aquests resten sobre el terra de formigó
de la granja fins que fem el canvi de gallines, quan els retirem i els venem per a fertilitzant.
Així garantim el màxim el benestar de les gallines i també la qualitat dels seus ous.
A més a més aquestes gallines estan vigilades per gossos del Pirineu que s'encarreguen de
protegir-les de possibles atacs d'àguiles, guilles, musteles, gorges blancs... sense necessitat, en
principi, d'utilitzar fil elèctric.
- Ara també teniu botiga pròpia al Mas Rimbau de Dalt. Quan està
oberta i quins productes podem trobar-hi?
De seguida que varem tenir el galliner en funcionament vam començar
a rebre visites, tant de clients com de visitants o veïns de la zona que
estaven interessats en saber com funcionava el galliner i volien visitar
les instal·lacions, d'aquí en va sorgir la idea d'obrir la botiga ecològica.
Vam començar per obrir només els caps de setmana de l'estiu passat
com a prova pilot i va funcionar molt bé.
Ens visitaven clients dels càmpings i de les cases de turisme rural de la zona, i ara ja obrim tots
els caps de setmana i festius. Tenim clients que venen expressament d'altres comarques
catalanes cada quinze dies per emplenar la cistella de productes ecològics, i veiem com la
granja està agafant un protagonisme com una activitat més del poble, que atrau principalment
persones interessades pel producte ecològic, respectuoses amb el medi i preocupades per la
natura, que valoren positivament l'experiència de conèixer l'entorn que ens envolta, i s'estan
establint sinergies entre la granja i el poble que aporten una repercussió positiva amb les
empreses del poble.
Per aixo també tenim un hort totalment ecològic. L'Elvira ens ensenya a cultivar productes
d'horta tal com s'ha fet sempre, en Josep del Petit Forn de Pa de Terrades ens fa pa d'espelta
integral, també hi tenim productes de la línia ecològica de Germans Cumbriu, mel de mil flors
de les nostres abelles (tenim 18 ruscos a la finca), vi, oli... per això ara a la botiga ecològica hi
comencem a tenir una mica de tot.
- És correcta si diem que Ous Ecològics de l'Empordà és més que un galliner?
Si. Inicialment la nostra idea era crear un galliner i vendre els ous ecològics utilitzant la
mateixa logística de què disposa Germans Cumbriu, sobretot per tema de distribució. Però ara
hi ha un boom de demanda de productes ecològics. Per això, també complementem la
producció i venda d'ous ecològics amb altres productors (pagesos). Actualment estem treballant
en 4 marques d'ous i distribuïm a 60 empreses – clients, i no en podem agafar més perquè ara
mateix no produïm prou ous amb un sol galliner. Estem treballant com si tinguéssim 3 galliners.
- Quins plans de futur té Ous Ecològics de l'Empordà?
Ara tenim un galliner amb 2.600 gallines productives, que ponen uns 2.400 ous diaris. La vida
productiva d'aquestes gallines és d'un any i mig, per tant, necessitem tenir fins a 3 galliners per
assegurar la roda de producció d'ous. Un cop aquestes gallines deixen de ser productives es
venen per fer sopes i brous ecològics de gallina.
Pel que fa la resta de la finca de Rimbau, seguirem cultivant l'hort ecològic tal com ens ensenya
l'Elvira que s'ha de fer, seguirem oferint els nostres productes ecològics i altres productes de la
zona a la botiga. Actualment estem treballant per augmentar fins a 152 el nombre de ruscos
d'abelles que col·locarem estratègicament a la finca, esperem que la bufa i en bolet, la parella
d'ases catalans, tinguin cries i ens ajudin a mantenir el bosc de la finca ben net, i properament
podrem oferir truites per esmorzar dels ous que els mateixos clients hagin recollit al galliner, i
amb el temps... no descartem criar les nostres pròpies polletes (gallines de 16 setmanes), des
de la fecundació de l'ou.

NOTÍCIES
Autorització de crema
Us recordem que entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els
terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta encendre foc per a qualsevol
tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls,
marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.
Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de
les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata guspires
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot
autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un
risc d'incendi forestal.

Bústies comunitàries per masies
L'any 2010, amb l'objectiu de millorar la recepció de la correspondència dels veïns de fora del
casc urbà, i de facilitar la tasca dels carters/es de correus, es va crear un punt de bústies
comunitàries per a veïns residents en masies i cases aïllades. En total es van instal·lar 6 bústies
a la zona enjardinada del carrer Dels Freixes de la urbanització Vall Muga. Actualment cada
bústia ja té assignada una masia/propietat.
És per això, que s'està treballant per instal·lar properament un nou punt amb 6 bústies
comunitàries per masies i cases aïllades. Aquestes bústies s'instal·laran a l'aparcament municipal
de l'entrada del poble. Per tant, els veïns que estiguin interessants en adquirir una d'aquestes
bústies ja poden sol·licitar-ho a l'Ajuntament.

Conservació carretera GI-511
L'Àrea de Xarxa Viària de la Diputació de
Girona ens han comunicat que durant aquest
mes d'abril es duran a terme treballs de
rehabilitació superficial del ferm a la
carretera GI-511, entre els municipis de
Terrades i Sant Llorenç de la Muga.
També es revisarà el sistema de drenatge i es
renovarà la senyalització horitzontal.
Aquests
treballs
suposaran
algunes
interrupcions puntuals de trànsit durant les
obres, i la limitació de velocitat pel risc de
lliscaments durant uns 15 dies un cop hagin
finalitzat.

Franges de protecció d'incendis
Properament l'Àrea de Medi Ambient i Territori
de la Diputació de Girona ens comunicarà
l'empresa
adjudicatària
dels
treballs
d'obertura i manteniment de les franges de
protecció d'incendis en urbanitzacions i nuclis
urbans. Aquesta actuació començarà ben
aviat.
La fusta resultant d'aquests treballs quedarà a
disposició de l'empresa adjudicatària a menys
que el propietari de la finca manifesti la
voluntat de disposar-ne. Per tant, si hi ha
algun propietari interessant en quedar-se la
fusta que resulti de netejar aquestes franges
de protecció d'incendis, que ho comuniqui
com més aviat millor a l'Ajuntament.

Calendari Fiscal 2015
Enguany XALOC ha fet arribar a tots els contribuents informació referent al calendari fiscal per
aquest exercici 2015. A continuació us detallem dates previstes de pagament dels tributs
municipals que gestiona XALOC, i també dels tributs que es gestionen directament a
l'Ajuntament.
TRIBUTS GESTIONATS PER XALOC:
TRIBUT

PERÍODE PAGAMENT VOLUNTARI

CÀRREC REBUTS DOMICILIATS

IVTM

Del 15 març al 15 maig

càrrec al banc el 15 d'abril

IBI rústica

De l'1 juny al 31 juliol

càrrec al banc l'1 de juliol

IBI urbana

De l'1 juny al 31 juliol

càrrec al banc l'1 de juliol

Escombraries i clavegueram

De l'1 juny al 31 juliol

càrrec al banc l'1 de juliol

IAE

De l'1 setembre al 31 octubre

càrrec al banc l'1 d'octubre

De
De
De
De

càrrec
càrrec
càrrec
càrrec

Aigua
Aigua
Aigua
Aigua

(consum
(consum
(consum
(consum

4t. trim. 2014)
1r. trim. 2015)
2n. trim. 2015)
3r. trim. 2015)

l'1
l'1
l'1
l'1

febrer al 31 març
maig al 30 juny
agost al 30 setembre
novembre al 31 desembre

al
al
al
al

banc
banc
banc
banc

el 2 de març
l'1 de juny
l'1 de setembre
l'1 de desembre

TRIBUTS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT:
Renovació inscripció
Cens d'Animals de companyia

De l'1 d'abril al 31 de maig

càrrec al banc el 4 de maig

Taxa Cementiri

De l'1 d'agost al 31 de setembre

càrrec al banc l'1 de setembre

Així mateix us informem que des de l'entrada en vigor de la normativa europea SEPA (Reglament UE
260/2012, de 14 de març) i per allò que fa referència als pagaments efectuats mitjançant domiciliació
bancària, la informació que fins ara apareixia en els rebuts emesos per les entitats bancàries es veurà
reduïda, és per això que si teniu algun dubte sobre els rebuts domiciliats podeu informar-vos a
l'Ajuntament.

Animals de companyia
Durant els mesos d'abril i maig tramitem la renovació de la inscripció al cens municipal
d'animals de companyia registrats al nostre municipi. La renovació és automàtica, per tant si hi
ha alguna modificació de dades pel que fa a propietaris o als animals, convé que ho comuniqueu
com més aviat millor a l'Ajuntament. També caldrà que comuniqueu les baixes dels animals que
hi hagi hagut en el darrer any, així com que sol·liciteu les altes al registre dels nous animals de
companyia que tingueu.
També us informem que fins el 30 de maig podeu inscriure-us a la campanya “Sóc
Responsable”, una iniciativa de FAADA, Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa
de los Animales, per a la identificació i esterilització d'animals de companyia: gats, gossos i
fures, ja siguin mascles o femelles. Aquesta campanya compte amb el suport del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Més informació i inscripcions a la pàgina: http://socresponsable.org

24 h. a muntanya
Organitzada pel Centre Excursionista d'Olot, la 33ª edició
de les 24 hores a muntanya va passar enguany per Sant
Llorenç de la Muga.
Les 24 Hores a Muntanya són una prova de resistència i un
gran repte però en cap cas és una cursa, el format és de
marxa amb un guia diferent a cada etapa que marca el pas
i el camí que no està prèviament senyalitzat, i es pot fer
sencera o només alguna etapa, i a cada poble hi ha un
avituallament a càrrec dels respectius ajuntaments.
Així entre les 4 i 2/4 de 5 de la matinada el nombrós grup
de participants (98) d'aquesta prova van arribar a la sala
polivalent de l'Ajuntament per agafar forces amb una
xocolatada abans d'enfilar el corriol cap a Sant Jordi i
direcció Albanyà pel recorregut del GR-11.

Raid 2 Catalunyes
El Consorci Salines Bassegoda està treballant conjuntament amb la Mancomunitat de Municipis
de l'Alt Vallespir perquè el “Raid 2 Catalunyes” sigui una realitat aquest estiu. Aquest projecte
transfronterer pretén connectar les rutes BTT existents entre Salines Basegoda, a l'Alt Empordà,
i l'Alt Vallespir. Actualment s'està acabant de dissenyar la ruta que passarà pels municipis
d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, els Banys d'Arles, Arles i Sant Llorenç
de Cerdans, i ben aviat es començarà a senyalitzar.
Es tracta d'una ruta circular d'uns 135 km, majoritàriament per pista forestal, algun corriol i
també algun tram d'asfalt, amb senyalització pròpia homologada per la Federació Francesa de
Ciclisme i com a difícil tècnicament i molt difícil físicament, ja que està orientada per fer-la en
3-4 etapes / dies. De cares a l'estiu es preveu que s'hagi finalitzat la senyalització i també
s'editarà un “roadbook” que complementi la senyalització sobre el terreny. Aquesta ruta
comptarà amb dos punts d'acolliment BTT, un a Maçanet de Cabrenys i l'altre a La Baillie entre
Arles i els Banys d'Arles.
Aquest
“Raid
2
Catalunyes”
compte
amb el suport dels
Ajuts Eurodistricte al
desenvolupament
de
projectes
de
cooperació a l'Espai
Català Transfronterer,
gestionats per la Casa
de la Generalitat de
Catalunya a Perpinyà.

2ª Duatló de Llers
El passat 22 de febrer va tenir lloc la 2ª Duatló de Llers, organitzada per l'AMPA de l'Escola de
Llers, i amb l'objectiu de fomentar l'esport i la cohesió entre tots els que formen part de l'escola
així com recollir diners pels nens i nenes de l'escola.
A part de la competició pels majors de 15 anys que consistia en 4,6 km de córrer més 17,5 km
de bici, també hi va haver un seguit de curses per nens i nenes a partir de 3 anys.
L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va col·laborar-hi amb una aportació econòmica de 100
€, i l'Alcalde va assistir a l'entrega de trofeus.

Escola Municipal de Llers
El 30 de gener del 2012, l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, juntament amb els d'Albanyà,
Terrades i Llers, va signar un conveni per sufragar les despeses corrents de l'escola municipal de
Llers. Aquestes despeses es corresponent a subministrament elèctric, aigua, gasoil, productes i
material de neteja, telèfon, personal de neteja i manteniment, així com reparacions i quotes
de manteniment com per exemple el manteniment i revisió de l'ascensor. En aquest conveni es
va establir que la col·laboració de cada ajuntament seria en funció del número d'alumnes que
cada municipi aporta al centre.
Recentment hem rebut el detall de les despeses corresponents al manteniment del curs passat,
2013-2014, que s'eleva a 5.612,69 € repartits entre els 18 alumnes del nostre municipi, això
suposa una despesa de 311,82 € per alumne.
En contrapartida es va definir que aquests quatre municipis formarien una zona escolar amb
centre al municipi de Llers, de manera que s'establien uns avantatges pels alumnes d'aquesta
zona en detriment dels alumnes d'altres municipis. A la pràctica això suposa per exemple que els
infants d'aquesta zona escolar matriculats a la Llar d'Infants municipal “Els Xiquets de Llers”
tenen les mateixes quotes, en detriment dels alumnes procedents d'altres municipis.

Recaptació Foc de Nadal
El passat 14 de gener l'Ajuntament va transferir al compte corrent de La Marató de TV3 un total
de 354 €, dels quals 254 € és l'import que es va recaptar al ressopó del Foc de Nadal a càrrec de
l'Ajuntament i la resta és l'aportació que ha fet l'Ajuntament en nom dels veïns de Sant Llorenç
de la Muga.

RABATXINS o RABATXINATS
Els veïns de Sant Llorenç de la Muga som coneguts com a “rabatxins”. Això ho sabem nosaltres i
també els veïns dels pobles del nostre entorn. També sabem que un “rabatxí” és un tipus de
formiga. Però d'on ve aquest nom? Per què ens diuen o diem rabatxins?
Adjunt transcrivim el text literal que ens ha fet arribar en Miquel Perramon Dalmau.
“641.- SANT LLORENÇ DE LA MUGA. RABATXINS (o RABATXINATS). - Rabatxí és una espècie de
formiga grossa, a la que hom compara els veïns d'aquest poble, perquè fan com les formigues,
que només procuren per elles en perjudici i detriment dels altres.
Abans, cada diumenge el Comú feia una immensa caldera d'escudella enmig de la plaça per tal
de mantenir tot el poble, que era molt pobre i no tenia res per a menjar. Aquella calderada
servia per tota la setmana. Cada un la rescalfava i hi tirava una cullerada de farina per
espessir-la. Aquest menjar s'anomena <<rabatxinat>>, i d'ací que hom apliqués aquest
qualificatiu als veïns d'aquesta població.
Contada per TERESA MUNTANYA, de Llers (1.919).”
Gràcies Miquel!
Font: Amades, Joan. Folklore de Catalunya, vol. 1 Rondallística. Rondalles. Tradicions.
Llegendes. Selecta, Barcelona, 1950. col. Biblioteca Perenne.

CALENDARI D'ACTIVITATS PRIMAVERA 2015
5 d'Abril
11:00 h. Visita guiada pel poble

organitza l'Ajuntament

18 d'Abril
Tot el dia. Excursió a Núria

organitza l'Ajuntament

26 d'Abril
08:30 h. Pujada a l'Ermita de Sant Jordi

organitza l'Ajuntament i veïns

1 al 3 de Maig
CAP DE SETMANA CULTURAL

organitza l'Ajuntament

10 de Maig
Romeria a Sant Ponç

organitza l'Ajuntament i veïns

7 de Juny
09:00 h. Romeria a la Salut de Terrades

trobareu informació detallada de cada activitat
als respectius cartells editats pels organitzadors

organitza l'Ajuntament i veïns

Horaris, telèfons i adreces d'interès
AJUNTAMENT

972.56.91.40
ajuntament@santllorencdelamuga.cat
C/ Església, 2 – St. Llorenç
Atenció al públic: De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i dilluns i dijous de 17 a 20 h.
Secretaria i Alcaldia: Dilluns i dijous de 17 a 20 h.
Arquitecte:
Dilluns de 17 a 19 h. (concertar visita amb antelació)

DISPENSARI

972.56.93.37
C/ Del Barri, 28 – St. Llorenç
Consulta Dr. Roman: Dimarts de 11 a 13 h.
Infermeria:
Dijous de 8:20 a 11 h.
Farmàcia:
Dimarts de 11:15 a 13 h i divendres de 10 a 11 h.

CAP DE VILAFANT

SANITAT RESPON
AMBULÀNCIES

972.51.43.49
Avda. Maria Torres, 89 – Vilafant
De dilluns a divendres de 8 a 20 h i dissabtes de 8 a 15 h.
902.11.14.44
061

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ
972.50.30.88
consell@altemporda.cat
C/ Nou, 48 – Figueres
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
XALOC – Recaptació tributs municipals
972.50.13.65
- Gestió cadastral
872.08.21.01
C/ Nou, 48 – Figueres
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

altemporda@xalocgirona.cat

SARFA – Línia regular d'autobusos
902.302.025
TAXIS FIGUERES – Parada de la Rambla 972.50.00.08
RENFE / AVE – Atenció al client
902.320.320
- Informació d'estacions 902.43.23.43
EMERGÈNCIES
BOMBERS
MOSSOS D'ESQUADRA
Comissaria a Figueres

112
085
088
972.54.18.00

Us recordem que...
... l'apartat “Participació ciutadana” de El Full, és obert 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.
... l'apartat “Coneguem els nostres veïns” de El Full, és una petita entrevista personal per
conèixer aspectes peculiars, poc coneguts o destacats dels veïns de Sant Llorenç de la Muga.
... des de que no es publiquen les Actes del Ple a El Full, aquestes es pengen a la web municipal
un
cop
s'han
aprovat,
i
es
poden
consultar
al
següent
enllaç:
http://ca.santllorençdelamuga.cat/lajuntament/actes-de-plens/

El Full – edita: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
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

Amb la col·laboració de:

