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El Full
De Sant Llorenç de la Muga



CARTA DE L'EQUIP DE GOVERN

Benvolguts/des veïns/es;

En aquest full de Primavera ens centrarem en explicar-vos la feina que dia a dia es va fent a la 
nostra vila. 

En primer lloc us volem informar que s'ha pavimentat el rec, des de la sínia fins al molí. Pel que fa 
als parcs del nostre municipi, tant el “d'en Pep” com el de la família Salesa, gaudeixen d'un 
aspecte immillorable i compleixen d'aquesta manera, amb la normativa vigent. Actualment estem 
treballant per millorar el parc del “Vall Muga”.

Una altre de les accions que actualment s'estan duent a terme al nostre municipi, és la millora del 
revolt de “ Can Simón “, en la qual, ja fa dos dissabtes que la brigada de voluntaris hi estan 
treballant. Paral.lelament, s'estan fent proves amb les jardineres de la plaça per tal de canviar i 
millorar-les. 

En segon lloc ens agradaria compartir amb tots vosaltres accions futures que es duran a terme en 
el nostre poble. Properament, s'iniciarà una actuació a la Font del Turo, a la vegada, s'estan 
demanant pressupostos per soterrar els contenidors de recollida selectiva ubicats a l'aparcament 
municipal. 

En tercer lloc, informar-vos que el proper diumenge 23 d'Abril, diada de Sant Jordi, es farà la 
tradicional pujada a l'Ermita de Sant Jordi. Aquest any, i després de molts anys, ens acompanyarà 
el mossèn Josep, el qual celebrarà la missa. A part del diumenge de Sant Jordi, hi ha tres dies més 
assenyalats al calendari pel que fa a excursions; el primer és el proper 14 de maig, dia en què es 
pujarà a Sant Ponç. El dia 11 de Juny es celebrarà la tradicional “ Romeria de la Salut “, i l'1 de 
juliol la “ romeria de la Mare de Déu del Mont”, organitzant en ambdós casos sortides des de la 
nostra vila. 

I, en quant i últim lloc, el pròxim diumenge de Pasqua, podrem disfrutar d'una audició de sardanes 
a la plaça del poble. 

De totes les activitats comentades se'n faran els cartells informatius en el moment corresponent 
per tal de que tots els veïns i veïnes del poble n'estiguin informats. 

Aprofitem, i ja per acabar, per informar a tothom que estem treballant en la organització de 
l'excursió que s'ha programat pel dissabte 17 de Juny, a la qual estarem acompanyats pels veïns i 
veïnes de Terrades. Properament facilitarem més informació del lloc, horaris... 

El vostre equip de govern us vol desitjar una molt bona setmana santa i un millor començament 
d'estiu. 

Esther, Josep i Lluís. 



Després d'un hivern amb la caldera de biomassa en funcionament, el balanç és positiu. 

Estem satisfets amb el seu rendiment, doncs durant els tres primers mesos de l'any ha suposat un 
cost de 254'41€, per la junta de la societat, el qual suposa una despesa molt inferior a la dels anys 
anteriors a la mateixa època. 

Pel que fa a la demanda de l'actual junta, expressada al full anterior i que feia referència a les 
actuacions que s'havien de dur a terme, us informem que ja disposem de dos informes per tal de 
poder-ho resoldre. Els informes, un de jurídic que adjuntem, i un de tècnic, comuniquem que la 
societat no disposa de cap llicència d'activitat vigent i que per tant s'ha d'actuar de la manera 
oportuna per a poder-la obtenir. L'ajuntament ja ho ha comunicat a la junta actual per tal de que 
es puguin iniciar els tràmits corresponents al més aviat possible, de fet, s'estan realitzant reunions 
conjuntes amb la finalitat de solucionar aquesta problemàtica. 

EDIFICI SOCIETAT LA FRATERNITAT. 



Erik Sureda Causadias,  advocat, a petició de l’ Ajuntament de Sant Llorenç de 
la Muga, emet informe en relació al dret d’ usdefruit i el seu tractament jurídic.  
 

INFORME: 
 
Primer.- L’entitat "Societat la Fraternitat" és l’ actual usufructuària de l’ immoble 
situat a la Plaça Carles Camps, número 14 de Sant Llorenç de la Muga, essent 
el nu propietari, l’ Ajuntament, en virtut del corresponent títol constitutiu.  

Segon.- A consulta de l’ Ajuntament es procedeix a determinar els drets i 
deures de les parts en relació a les obres, manteniment i d'altres que puguin 
succeir: 

•  Hem de començar dient que l’ usdefruit dona dret a gaudir dels bens amb 
l’obligació de conservar la seva forma i substància i que en cap cas no s’ 
atribueixen a l’ usufructuari les mateixes facultats que la propietat.   

•  Abans de la seva constitució és important formar un inventari, on s’han 
d’haver comprovar les instal·lacions i l’estat de l’estructura per determinar-
ne la necessitat o no d’una actuació en el temps. Un cop constituït, el que 
s’ha de fer és verificar tècnicament per mitjà d’ un perit si les instal·lacions i 
l’ estructura de l’ edifici està en bon estat i si el seu desgast és pel normal 
funcionament o per un anormal funcionament produït per l’ usufructuari.  

•  L’ usufructuari està obligat a la conservació de la forma i substància del bé, 
però el deteriorament natural per l’ ús del bé no pot comportar cap 
reclamació del nu propietari a l’ usufructuari. 

•  Les obres de caràcter extraordinari són a càrrec del nu propietari, però cal 
deixar clar que només les instal·lacions que eren existents en el moment de 
la constitució de l’ usdefruit i no les que es pretenguin ampliar.  

•  L'usufructuari pot arrendar el bé usufructuat, però aquest arrendament, si és 
per a la realització d’ una activitat, aquesta ha d’ estar legalment implantada, 
és a dir, l’ús ha d’estar contemplat en el planejament, ha de disposar de la 
corresponent llicència pel cas que es facin obres per adaptar-ho a l’ activitat, 
fent-se càrrec del impost i la taxa que correspongui, i ha de disposar de la 
corresponent llicència o comunicació ambiental. Si no disposa d'autorització 
administrativa entren en joc les potestats d'inspecció, sanció, i fins i tot de 
clausura, previstes als articles 74 i ss., 78 i ss. i 65 de la Llei 20/2009 de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental.  

Com a conclusió, s'ha de determinar l’estat de l’edifici, mitjançant un tècnic que 
periti les instal·lacions i l’estructura de l’edifici, per tal de determinar si les 
actuacions que cal fer són de tipus estructural, per mantenir en estat adequat 
per l'ús de les instal·lacions existents en el moment de la constitució de 
l'usdefruït, o es tracta d'obres de manteniment pel desgast derivat de l'ús, 
d'obres de de millora o ampliació, o altres que serien a  càrrec de  l'usufructuari 

En segon lloc, pel cas que l'activitat que es desenvolupa al local no compti amb 
les llicències o comunicacions ambientals pertinents, s'haurà de requerir a 
l'usufructuari -que és qui l'ha autoritzat, llogat o consentit- per tal que es 
legalitzi, tenint en compte que si no ho fa, l'Ajuntament haurà d'iniciar els 
procediments d'inspecció i de sanció o, fins i tot, de clausura.  

Sant Llorenç de la Muga, 17 de gener de 2017.  



AGRAIMENTS I FELICITACIONS. 

Aquesta primavera del 2017 és una primavera de celebracions! 

Primerament, el passat 13 de març el nostre tinent d'Alcalde, Josep Sardà, va complir 80 anys. 
Per cert, 80 anys molt ben portats!!
Moltes felicitats Josep, i que continuïs amb les mateixes forces, i sobretot, amb les mateixes 
ganes de seguir treballant pel poble.

Seguidament celebrem que un dimecres 29 de Març de 1907 es signava l'Acta de constitució de la 
Societat  La Fraternitat, entitat al servei del poble, apolítica i sense ànim de lucre. Per tant, ja fa 
110 anys que gaudim de la germanor que es respira dins de l'edifici de la Societat. 
Moltes felicitats a la junta actual, a les juntes anteriors, als socis i a tothom qui hagi posat el seu 
granet de sorra per a la conservació de l'edifici, i també, perquè l'entitat pugui seguir endavant. 
Que per molts anys més puguem disfrutar plegats de moments especials, prenent una cervesa, 
jugant a la butifarra, llargues converses a la terrassa de la soci...



I agrair a totes les altres entitats la feina que fan pel nostre poble. 

I no podem oblidar donar les gràcies a l'Svetlana que aquest mes de Març s'ha jubilat, fa molts 
anys que treballa fent les feines de neteja de les dependències municipals i ara ha arribat el 
moment de descansar i de gaudir del seu temps. 
Des de l'equip de govern volem desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa que comença per 
tu.

No podem deixar els membres de la Junta del futbol sense rebre una felicitació per la gran feina 
que van fer per la fira de la mongeta i el carbó, una molt bona organització, una millor encara 
programació d'actes i fantàstica tria de les parades.

Felicitem al grup de teatre els Còmics pel seu èxit en la representació de la gàbia de les “locas” 
allà on van. Una obra representada per mitja província i a la Catalunya nord i que varen fer la seva 
estrena per la festa major a la plaça del nostre poble,  han rebut forts aplaudiments i elogiosos 
comentaris, sabem que ha estat una obra complicada, on heu après a ballar, a cantar i tot el que 
fes falta per poder representar el personatge que tocava. Un gran esforç que s'ha vist 
recompensat amb un èxit total!! Enhorabona artistes!



ACTUACIONS MUNICIPALS

Serveis Socials.

Servei de Teleassistència. 

Des de la posada en marxa del Servei Local de
Teleassistència, l’1 d’octubre de 2006,
11 persones del municipi de Sant Llorenç de la Muga
Han pogut envellir amb més seguretat i qualitat de
vida a casa seva, gràcies a aquesta prestació social 
Que ofereix la Diputació de Girona conjuntament 
amb els municipis de la demarcació.
El servei dóna una major autonomia funcional a
aquestes persones i proporciona tranquil·litat tant a
elles mateixes com a l'entorn familiar.

Agendes
Les agendes són un tipus de trucada que el Centre
d'Atenció realitza a les persones usuàries amb
l'objectiu de fer-les un seguiment després d'un
període de convalescència, acompanyament en un
procés de dol, felicitar per l'aniversari, recordatoris
com per exemple cita amb el metge, presa de
medicació, entre d'altres.
El SLT ha realitzat, durant el 2016, al
municipi de Sant Llorenç de la Muga.
Les agendes tipificades com a “sense contacte” són
aquelles que s’han realitzat als usuaris que durant 30
dies seguits no han tingut cap tipus de contacte amb el
Centre d’Atenció del SMT. Des del servei ens posem en
contacte amb aquesta persona per tal de verificar que
es troba bé.

Número

%

Trucades
Trucades emeses: Són les que realitza el Centre
d’Atenció als domicilis de les persones usuàries.
Trucades rebudes: Són les trucades que les persones
usuàries fan al Centre d’Atenció. En destaquen
aquelles fetes per tal de mantenir una conversa de
soledat, per demanar informació i assessorament
sobre els recursos de la gent gran i per atendre una
necessitat o emergència social i/o sanitària.
Trucades tècniques automàtiques: Ofereixen
informació mensual de l’estat del terminal i en
garanteixen el bon funcionament.

Tipologia d'agendes
192 trucades
Tipus
Trucades rebudes 59
Trucades emeses 58
Trucades dispositius   0  
Trucades tècniques   0
Automàtiques 75
Total 192

Taller de memòria.

Dilluns 13 de Març  es va posar en marxa l’edició de primavera del taller de memòria per a gent 
gran a la sala de la biblioteca de Sant Llorenç de la Muga. Aquesta acció, promoguda i impartida 
per professionals de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà té com a finalitat 
promoure un envelliment actiu de la població de la comarca.

L'objectiu d’aquestes activitats és treballar de forma íntegra l’estimulació de les capacitats físiques 
i mentals de les persones grans.

El taller de memòria facilita un entrenament de les capacitats que intervenen en la memòria i 
altres facultats mentals associades.

 Aquesta activitat consta de diferents sessions d’una hora setmanal, tots els dilluns de 16:45h a 
17:45h i finalitzarà el dilluns 12 de Juny. 



Subvencions demanades.

Convocatòria Projecte Import sol.licitat

Fons de Cooperació  econòmic. Soterrament de contenidors 28.064€

Programa Pla a l'Acció. Substitució de lluminàries i Instal.lació 
punt de carga cotxe elèctric.

Actuacions Camins Rurals. Passallís de Can Terrats. 7.146'77€

Restauració patrimonial. Torre de Guaita – Portal de Dalt i la 
Muralla. 

Muralla 30.867€  
Portal de Dalt 10.691€
Torre de Guaita 26.209'84€

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha demanat suport econòmic a la Diputació de Girona per a portar 
a terme les següents actuacions

Noves tecnologies Actualització office i instal.lació antivirus 578'03€

Pressupost 2017.

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Despeses de personal 104.955,44 €

2 Bens corrents i serveis 173.336,01 €

3 Despeses financeres 631,60 €

4 Transferències corrents 22.710,64 €

6 Inversions reals 44.820,20 €

7 Transferències de capital 0,00 € 

8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 12.460,68 €

TOTAL 358.914,57 €

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Impostos directes 140.765,63 €

2 Impostos indirectes 6.860,00 € 

3 Taxes i altres ingressos 72.167,55 €

4 Transferències corrents 121.212,58 €

5 Ingressos patrimonials 20,40 €

6 Alienació inversions reals 0,00 €

7 Transferències de capital 17.888,41 €

8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 0,00 €

TOTAL 358.914,57 €

Aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en 
sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2016 el pressupost general de la 
Corporació per l’exercici 2017, amb les bases d’execució i la plantilla dels llocs 
de treball, i havent estat sotmesos a exposició pública durant el termini preceptiu 
sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, resten aprovats de 
manera definitiva. 

De conformitat amb el que disposen l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, es fan públics el resum per capítols 
del pressupost aprovat i la plantilla de personal de la corporació:  



GRUP MUNICIPAL D'ERC

TREBALLEM PER A CONSTRUIR UN POBLE I UN PAÍS MILLOR. 

 
Benvolgudes veïnes I veïns,  

 

En el Full i al Ple de desembre passat, l’Equip de Govern va criticar que no fem una 
política constructiva, que només ataquem, desqualifiquem i no fem propostes per al 
poble.  

I no és així. 

 
Seria bo recordar que en el primer Ple ordinari del setembre de 2015 ja vam sol·licitar 
llavors:  

“.- que es tingui cura en mantenir adequadament els diferents accessos al riu. 
Que es treballi per millorar l’accés al riu per la rampa del pont de ferro. 

.- que es treballi per fer de la Font Pudosa un espai més endreçat. Ara mateix 
hi ha bancs trencats i té aspecte de deixat.” 

I el primer que va fer l’Equip de Govern va ser millorar la zona de la Font Pudosa tot i 
no portar-la en el seu programa electoral. Per tant, som constructius des del primer 
dia. 

 
D’aquests dos regidors és també la proposta d’enregistrar els Plens. Perquè volem 
compartir la vida política amb tots vosaltres. Hem repetit mil vegades que les cinc de la 
tarda no és un horari que permeti venir als Plens a la majoria de la gent treballadora.  

Els Plens els enregistra l’Ajuntament i també aquests dos regidors. Si voleu veure i 
escoltar de què parlem als Plens, els podeu trobar a internet:  

El del mes de desembre el va enregistrar l’Ajuntament i el trobareu aquí:  

.- Ple del 22 de desembre de 2016 - https://vimeo.com/205864071 

I el del mes de març que ja hem enregistrat amb els nostres medis aquí: 

.- Ple del 30 de març de 2017 - https://vimeo.com/210897139 

 
També hem presentat propostes de País, perquè estem vivint un moment excepcional. 
És per això que en el darrer Ple vam presentar una MOCIÓ DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT que va ser aprovada amb els vots a 
favor d’aquests dos regidors, d’en Josep Sardà i d’en Lluís Vila. I l’abstenció de 
l’Esther Clemente. 

Amb aquesta aprovació manifestem el recolzament de l’Ajuntament de Sant Llorenç de 
la Muga a la celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta 
binària. 

 
Com podeu veure treballem per a construir un Poble i un País millor, més just, més 
participatiu i més transparent. I ara aviat ja farà dos anys que ens vau triar com a 
representants vostres a l’Ajuntament. En aquest temps hem treballat i après moltes 
coses. Una d’elles és que encara ens hem d’explicar millor. I ja ho hem començat a 
fer, per exemple fent-vos arribar per whattsapp les preguntes que vam presentar al Ple 
de març. Si no les heu rebut i les voleu rebre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.  

 



Ja sabeu que aquests regidors estan molt pendents de tots vosaltres, veïnes i veïns. 
Dels problemes, demandes i il·lusions que pugueu tenir. Quan ens trobem a la plaça, o 
fent un bon dinar, o treballant per les entitats, o ballant i riguent junts, o anant 
d’excursió, o plorant alguna pèrdua, sabeu que ens teniu al vostre costat i sempre al 
vostre servei. Perquè aquests dos regidors estem per a servir la gent que vivim i que 
estimem Sant Llorenç de la Muga. 
 
Aquest escrit ha estat enviat a l’Ajuntament per a la seva publicació el dia 3 
d’abril de 2017. Així com l’Equip de Govern pot revisar i per tant modificar els 
seus escrits o respondre’ns un cop ha rebut el nostre, aquests regidors no 
veuran el contingut complert del Full fins al dia de la seva publicació.  
 
Sandra Quera i Caamaño 
Joan Martínez i Roca 
 
Regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de la Muga 
 

Ajuntament de Sant Llorenç informa.

Totes les persones que vulguin rebre al seu telèfon mòbil la informació d'interès municipal, 
bans o l'agenda d'activitats programades a la localitat, podran donar-se d'alta en el servei a 
través del número 675 14 34 08. 
Com donar-se d'Alta??
1er. Afegir aquest telèfon a la llista de contactes. 675 14 34 08
2on. Enviar un whatsApp indicant Alta juntament amb el nom i cognoms de la persona 
sol.licitant.  
L'usuari pot donar-se de Baixa en qualsevol moment, enviant la paraula BAIXA en un missatge 
de whattsApp. 
L'alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què 
s'ha enviat el missatge. 



ENTITATS LOCALS

Societat la Fraternitat.







F.C. Sant Llorenç de la Muga

XIX Fira de la Mongeta i del Carbó 
 
 

Aquest any els mesos de Gener, Febrer i Març ens han portat com ja és 
tradicional la Carbonera a l’entrada del poble i els carrers del poble plens de 
parades i activitats el primer diumenge de Març 
 
 

La Carbonera en aquesta edició ha estat una mica més gran que el 2016 amb 
32.000 Kgs de llenya 100% d’alzina, ja que cada any ens quedem sense existències 
de carbó a principis d’estiu. Que desde el Futbol Club Sant Llorenç de la Muga 
poguem fer la Carbonera i la Fira de la Mongeta és en gran part gràcies a l’ajuda 
económica de diferents empreses i en la col.laboració de veïns del nostre poble i 
gent dels pobles veïns, sense aquesta bona gent tot això no seria possible 
 
 
 Tambè vàrem celebrar la calçotada encara que degut al mal temps no varem 
poder fer-la al costat de la Carbonera. 
 
 
 En quant a la Fira de la Mongeta aquest any varem tenir l’honor de veure en 
directe l’actuació castellera dels Vailets de l’Empordà a la tarda a la plaça. La gran 
afluència de públic va fer que els firaires quedessin contents i això ens asegura una 
llarg vida a la nostra Fira, que l’any vinent celebrarem la vintena edició i ja estem 
preparant diferents actes per conmemorar-ho 
 
 
 Esportivament parlant, ens hem vist obligats a fer canvis en la dirección de 
l’equip davant dels mals resultats, i en SERGIO ROMERO i en PERE GUILLAUMES ja 
tornen a estar al camp cada dimarts, divendres i diumenges però aquesta vegada 
sentats a la bnaqueta fent les tasques d’entrenador, per tant amb aquest tándem 
estem convençuts que tenim la banqueta ben assegurada amb gent de la casa 
 Del camp municipal Quim Juanola tambè voldriem agraïr a l’Ajuntament per 
la renovació dels focus del camp que a partir d’ara ens permetrà poder jugar una 
hora més tard els partits de casa i tenir llum suficient per entrenar amb total 
normalitat 
 
 Només ens queda aprofitar aquest espai per donar les gràcies a tota la gent 
que d’alguna manera o altre ens ha donat un cop de mà en aquesta temporada que 
ja s’acaba i dir-vos que el proper mes de JUNY farem l’Assemblea Ordinària oberta 
a tots els socis del FC Sant Llorenç de la Muga, ja us anirem informant de les dates 
 
 
 
Junta Directiva FCSLLM 

Us recordem que el diumenge 23 d'Abril, durant tot el dia,  els membres de la junta del F.C. Sant 

Llorenç de la Muga, posarem una parada de Roses i llibres a la plaça. 



ADF Sant Llorenç de la Muga

Benvolguts amics i veïns de Sant Llorenç; ens plau comunicar-vos bones noticies. Amb l'ajuda 
d'alguna entitat del poble, d'algun soci i la nostre dedicació i esforç, podrem dur a terme la 
primera actuació que l'any passat ens varen denegar per no tenir encara aprovat el pla contra 
incendis. Serà l'arranjament de la pista forestal que dona accés a la Roca de la Penya.
 
La segona actuació serà condicionar la pista forestal de la Cademont fins el terme municipal de 
Cabanelles. Els companys de l'A.D.F. D'Albanyà obriran el seu tros i quedarà obert per accedir a les 
vinyes un cop arreglat el pas del calot del Roura de la Xana. 

Tenim una maquina ben repassada i en condicions per poder apagar el foc si fes falta dintre el 
casc urbà del poble o en les urbanitzacions de la Resclosa o de la Cademont. En aquests llocs no hi 
tenen accés actualment els camions de bombers. Pensem que seria bó que els membres de l'A.D.F. 
I de l'Ajuntament sabéssin perfectament el funcionament d'aquesta maquina. Procurarem amb el 
vist i plau del consistori municipal poder fer algunes actuacions i pràctiques. Déu vulgui però, que  
no faci falta tenir que actuar. 

Properament convocarem una reunió general ordinària i repartirem a tots els voluntaris, unes 
armilles i gorres per poder actuar amb més credibilitat. Són de color groc i porten l'anagrama de 
l'A.D.F. Davant al costat esquerre i estampat negre A.D.F. A l'esquena. 

Volem agrair a tots els que ens ajuden a vendre i els que compren loteria de Nadal. Igualment els 
que col.laboren amb la parada de la nostre entitat el dia de la Fira de la Mongeta. I també a totes 
les entitats i socis que ens han ajudat a poder fer la primera actuació forestal Moltes gràcies. 

Aprofitem aquest Full, per desitjar-vos a tots els que veniu a descansar aquests dies de Setmana 
Santa i a tots els que vivim a Sant Llorenç, una bona Pasqua. I amb el suport, respecte i bona 
convivència de tots plegats aconseguirem que el nostre poble continuï sent un dels més bonics i 
acollidors de la comarca. 

Una abraçada a tothom i visca Sant Llorenç. 

A.D.F. De Sant Llorenç de la Muga. 



Societat de Caçadors

Benvoluts amics i veïns de Sant Llorenç, hem acabat una nova temporada de caça, i els resultats 
han siguts positius en general. 

Totes les associacions com la nostre tenen tendència a disminuir; la gent gran van plegant i els 
joves no els hi atrau aquest esport. Ens veiem obligats a reforçar-nos mútuament amb les colles 
veïnes. Aquesta temporada passada a més dels 
diumenges que normalment ens acompanyen 
els amics d'Albanyà, hem fet batudes conjuntament 
amb els veïns de Terrades i amb els de Darnius. 

La muntanya és molt gran i fan falta molts caçadors, 
per poder cobrir les parades, del contrari s'escapen 
els animalets. Podria ser que en un termini no gaire 
llunyà, fes falta ajuntar-nos tots els caçadors veïns
per la pràctica de la caça la major. 

Desitgem que sigui més còmode per tots els que 
gaudiu de la muntanya, el poder notificar-vos del lloc
que fem la batuda els diumenges. Gràcies per la vostra
comprenció. 

Aquests mesos d'Abril i Maig ens dedicarem a 
desbrossar accessos i camins de la muntanya per
poder-hi passar més còmodament. 

Aquesta primavera ha plogut, tenim aigua, tot el bosc
és verd i florit. Les alzines, els suros, els roures i 
les garrigues tindran aglans i els castanyers castanyes;
els senglars tindran per alimentar-se a la muntanya i
no els hi caldrà baixar al poble per menjar quatre rosegons de pa. 

Volem desitjar-vos a tots unes bones vacances i a gaudir de la natura que aquest any es ben 
esplendorosa. Benvinguda primavera. 

Caçadors de Sant Llorenç



2a FOX TRAIL.

Benvinguts de nou a tots santllorencins i santllorencines en un nou escrit pel Full de Sant 
Llorenç de la Muga! Com ja deveu saber es va posposar del dia 26 de febrer al 21 de maig 
per motius d’organització i climatologia. 

A dia d’avui sabem amb certesa que la Fox Trail estarà dins de l’Oncokids, un circuit de 
curses no competitives pels joves entre 6 i 12 anys que està tenint molta repercussió en la 
nostra comarca. En aquesta lliga només s’escullen 12 curses a l’any d’entre 7 i 12km i em 
tingut la sort que la Fox Trail hi formi part.

Els recorreguts els hem dissenyat perquè no perdin l’essència que simbolitza l’autèntica 
muntanya. Per tant hem buscat itineraris propis de la Garrotxa amb força corriols i amb 
paisatges idíl·lics que seran difícils d’oblidar. Alhora fem recordar que en aquesta segona 
edició hem afegit un recorregut i per tant la cursa n’estarà formada per tres: 7km i 200m 
de desnivell, 16km i 700m de desnivell i 23km i 1000m de desnivell .............      

 També ens estem esforçant perquè la Fox Trail a la llarga esdevingui un referent a la 
comarca. Nosaltres som partidaris del model de cursa innovadora on la gent vingui a 
gaudir dels nostres paratges tan desconeguts com inhòspits. Per deixar-ho clar hem 
establert un nou lema per la cursa, “EL NOSTRE HÀBITAT NATURAL ÉS LA MUNTANYA” i 
l’hem afegit a la part davantera de la samarreta que donarem com a obsequi als corredors.

També ens agradaria informar que a dia d’avui tenim prop de trenta persones inscrites a la 
cursa. Pot semblar una xifra pobre, però si tenim en compte que, respecte l’any passat, 
tripliquem el nombre d’inscrits en les mateixes dates ens donem per satisfets.
Tornem a fer memòria per si algú vol formar part de la cursa com a voluntari. El pròxim 
divendres sant durem a terme una reunió de voluntaris informativa sobre la cursa. Estarà 
oberta a tothom i serà a les 18:00h a la sala polivalent del poble.

Gràcies per llegir-nos una edició més! Gas i molts de kms a les cames!!! 

LA FOX TRAIL JA ÉS AQUÍ!





Associació Teatral Còmics

FINS LA PROPERA 

 

Amb l’arribada de la primavera, que tot ho reviscola, des de 
l’Associació de Teatre Còmics us volem anunciar que ben aviat 
acabarem les representacions de la nostra darrera i exitosa obra, 
La Gàbia de les Locas. 

L’èxit de l’espectacle ens ha portat a ser convidats a participar en 
la desena edició del Festival Còmic de Figueres, dins de l’espai anomenat microteatre. Serà els 
dies  14,15 i 16 d’Abril, en plena Setmana santa, on presentarem l’espectacle anomenat “Sóc el 
què sóc”, que representarem 15 vegades en 3 dies, a la Fundació Clerch i Nicolau, del carrer 
Nou de Figueres. Les representacions començaran a les 7 de la tarda, i les farem cada 15 
minuts. 

Ens ha fet molta il·lusió aquesta invitació, ja que nosaltres també complim 10 anys. Va ser  
quan des de la Societat La Fraternitat, per celebrar els 100 anys, la Junta, llavors encapçalada 
per Margarita Serrat, va voler recuperar una tradició que havia estat molt arrelada al poble, el 
Teatre. I des de llavors, no hem parat. Gràcies a totes les persones que han format part i 
formen part actualment de la Companyia. 

També us volem anunciar que podreu veure l’espectacle al complet els propers dies 30 d’Abril, 
a la Sala de la Unió, a Ceret (Vallespir), a les 5 de la tarda, i el dia següent, 1 de Maig, i dins la 
programació oficial de Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres, actuarem a la carpa que hi 
haurà instal·lada a la Plaça Catalunya , a les 7 de la tarda.  

També serem els encarregats de donar el tret de sortida a la Festa de Sant Baldiri, el 19 de 
Maig, als Jardins del Consell Comarcal, al carrer nou de Figueres, però en aquests cas, ja es 
tractarà d’un espectacle en format reduït, d’uns 45 minuts. 

Malauradament hem hagut de dir que no a molts pobles, ja que aquest darrer espectacle mou 
més de 30 persones, i no som professionals, i de vegades per manca de disponibilitat d’algun 
membre del grup, i altres vegades perquè les dimensions que l’espectacle requereix no 
permetien que poguéssim representar l’obra, (balls, i recordeu que surt un cotxe a escena). 

També tenim el goig d’anunciar-vos que els nostres amics dels Teatre del Galliner, d’Arles del 
Tec, vindran a presentar a Figueres la seva darrera peça, anomenada “El Culte del Pellot”, de 
Miquel Sargatal. Serà el diumenge 14 de maig a la tarda, a l’Auditori dels Caputxins de 
Figueres, en un acte cultural transfronterer organitzat per l’ANC Figueres. 

No volem acomiadar-nos sense felicitar al nostre amic i gran col·laborador, Josep Sardà, pels 
seus 80 anys. Josep!!!!! Que per molts anys puguis seguir formant part de Còmics. 

VISCA EL TEATRE I FINS LA PROPERA. 



Recaptació Foc de Nadal

NOTÍCIES.

El passat 12 de gener l'Ajuntament va transferir al compte corrent de La Marató de TV3 un total 
de 397 €, dels quals 198'48 € corresponien a l'import que es va recaptar al ressopó del Foc de 
Nadal a càrrec de l'Ajuntament i la resta provenien de l'aportació que va fet l'Ajuntament en 
nom dels veïns de Sant Llorenç de la Muga.



Calendari Fiscal 2017

Enguany XALOC ha fet arribar a tots els contribuents informació referent al calendari fiscal per 
aquest exercici 2017. A continuació us detallem les 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

     

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

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 les dades pel que fa als propietaris o als animals, convé que 
ho comuniqueu el més aviat possible 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 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 

Animals de companyia

http://socresponsable.org/


Autorització de crema 

Us recordem que entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els 
terrenys forestals i a 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 la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata 
guspires, dins de les àrees recreatives i d'acampada, i en parcel.les de les urbanitzacions. 

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot 
autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposin un 
risc d'incendi forestal. 

... l'apartat “Participació ciutadana” d' 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” d' 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 al web 
municipal un cop s'han aprovat, i es poden consultar a l'apartat de transparència al següent 
enllaç: http://ca.santllorençdelamuga.cat en el qual també hi trobareu les sessions plenàries en 
vídeo.

Us recordem que...

Prevenció d'incendis.

En el marc del Pla de Serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis de la Diputació de 
Girona, el CLIMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos 
explicatius de les mesures de prevenció d'incendis i consells d'autoprotecció en cas d'incendi 
forestal.  
Per visualitzar o descarregar els vídeos en versió original i subtitulats al castellà, anglès i francès 
a l'enllaç següent:     http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1229
 
També podeu accedir al contingut des de l'apartat de Medi Ambient del web de la Diputació de 
Girona o des del canal youtube de la Diputació de Girona. 
 
 

http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1229


NOTÍCIES

El mes de Desembre l'Ajuntament de Sant Llorenç de 
la Muga juntament amb l'Ajuntament de Terrades, 
vam organitzar una excursió a Barcelona,  on vam 
poder gaudir d'una visita per Montjuïc, una visita 
amb guia a l'interior de la Sagrada Família i a la tarda 
d'un passeig pel mercat de nadal, la catedral i els seus 
voltants. 

Visitem la Sagrada Família.

Diada de Sant Sebastià.

El passat 29 de Gener, com ja és 
tradició, vam fer una romeria fins el 
monòlit de Sant Sebastià, vam anar 
caminant seguint el camí de Can 
Serradell fins arribar a Sant 
Sebastià on vam fer un esmorzar 
popular.  

Activitats previstes Primavera 2017.

16 d'Abril a 2/4 de 6h
Sardanes a la plaça, amb la Cobla la Principal de porqueres.

23 d'Abril. 
08:30h. Pujada a l'ermita de Sant Jordi.          Organitza l'Ajuntament i els veïns del poble.
Tot el dia. Parada de venda de Roses i Llibres.          Organitza Futbol Sant Llorenç de la Muga. 

14 de Maig. 
Romeria a Sant Ponç. Organitza l'Ajuntament i els veïns del poble.

11 de Juny. 
Romeria a la Salut de Terrades. Organitza l'Ajuntament .

 1 de Juliol. 
Pujada a la Mare de Deu del Mont. Organitza l'Ajuntament . 

Trobareu informació detallada de 
cada activitat als respectius cartells 
editats pels organitzadors.



El Full – edita: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga              Amb la col·laboració de:
c/ Església, 2. 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
Tel./Fax. 972.56.91.40
e-mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
www.santllorençdelamuga.cat
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