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Benvolguts veïns i veïnes,

Ja tenim aquí una nova edició de El Full, i amb retard. En sóc plenament conscient i
no ha estat intencionadament. La feina del dia a dia ha fet que no l’hàgim pogut
preparar dins els terminis previstos. Per això, el primer que vull transmetre és una
disculpa pública a totes les entitats i col·lectius que han escrit un text en aquest
Full. Ens organitzarem millor perquè no torni a passar.
En segon lloc, els agraïments i reconeixements. Agrair al personal de l’ajuntament
l’esforç diari que fan perquè la feina surti posant la màxima dedicació i esforç. Pel
personal d’administració aquest darrer any no ha estat gens fàcil treballar des de
casa, sense els mitjans ni els recursos necessaris per teletreballar, però ens n’hem
sortit, i també n’hem après. Ha servit per posar al dia els canals de comunicació,
millorar la seguretat i actualitzar els equips informàtics de l’ajuntament, de les
connexions a internet... i de tot se n’aprèn, també de treballar a distància. Al
personal de la brigada l’agraïment és per trobar solucions a les incidències que
surten en el dia a dia a peu de carrer. Ja sigui un fuita d’aigua, o moltes, un sensor
de l’enllumenat públic o del dipòsit d’aigua en cap de setmana, o de la depuradora,
preparar una activitat o donar un cop de mà a un veí/ïna. La predisposició per trobar
solucions i no veure problemes diu molt del personal que tenim al servei dels veïns.
Agrair també a tots els veïns i veïnes voluntaris. No només els que es reuneixen
periòdicament els dissabtes per donar un cop de mà en el manteniment del poble i el
seu entorn, sinó també tots aquells veïns que desinteressadament aporten el seu
granet de sorra, la seva contribució al poble, el seu temps a la cultura, al patrimoni,
a l’educació... en benefici de l’interès general, fomentant la convivència i la
participació de tots els veïns. I aquí la llista és molt i molt llarga... i no voldria
deixar-me a ningú. En tot cas... gràcies a tots i totes!
I per últim, agrair la feina dels meus companys de l’equip de govern que treballen
dia si, dia també, per donar resposta a les necessitats del nostre poble i dels nostres
veïns.
Ara fa dos anys vam guanyar les eleccions i avui seguim treballant per complir el
programa electoral amb el qual ens vam presentar. I no és fàcil, però ho estem
aconseguint. Tot i la situació sanitària, econòmica i les restriccions i canvis constants
en protocols i directrius, nosaltres no hem parat. Hem buscat recursos i modificat el
pressupost tantes vegades com ha estat necessari per donar resposta i ser al costat
dels veïns, solucionant imprevistos i contratemps. Iniciem els expedients, fem les
propostes, aporten alternatives i solucions, busquem finançament i assessorament
allà on cal, i per això, som els que votem i decidim tirar endavant els projectes i les
activitats. Hem organitzat, aplaçat, modificat i anul·lat actes, activitats i festivitats
vàries, esportives, culturals, lúdiques i tradicionals. Però per damunt de tot tenim la
responsabilitat de complir les normatives i directives que ens imposen des de les
administracions superiors, i tenim l’obligació de predicar amb l’exemple.
Tot i les dificultats, en dos anys hem fet moltes coses i hem canviat sinèrgies, i
n’estem molt orgullosos. Seguirem treballant dos anys més perquè és el nostre
compromís i encara volem ser més gent i fer millor feina. Si teniu propostes o us
voleu afegir a treballar pel poble sereu molt benvinguts.
Fins aviat,
Montserrat Brugués Massot, Alcaldessa

Franges de prevenció d’incendis forestals
El projecte tècnic d’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis
forestals de Sant Llorenç de la Muga ha quedat definitivament aprovat després
d’haver acomplert el termini d’exposició pública i la notificació a tots els propietaris
afectats per la franja.
En aquest tràmit d’audiència als propietaris, es van presentar únicament dues
al·legacions. Cal destacar que aquestes al·legacions no es tractaven d’oposició a la
franja sinó una proposta d’alternatives de traçat i l’altre d’exclusió d’afectació atès
que el propietari ja compleix periòdicament amb les seves obligacions de mantenir la
finca desbrossada i neta. Totes dues s’han desestimat d’acord amb l’informe emès
pel tècnic municipal i després de parlar-ho personalment amb els propietaris
afectats.
En les properes setmanes s’adjudicaran els treballs a una empresa especialitzada en
treballs forestals, la que ofereixi millor relació qualitat-preu. El pressupost del
projecte és de 25.441,72 € iva inclòs. Per voluntat política de l’equip de govern el
cost es finançarà entre tot el poble, és a dir, mitjançant una taxa municipal que
s’haurà d’aprovar per Ple en els propers mesos.
Recentment hem rebut resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya en la que se’ns concedeix una
subvenció per l’execució de la franja per import de 5.688,00 €. Aquest import es
restarà directament en el cost final de l’obertura de la franja i per tant reduirà la
taxa que haurem de pagar aquest any. Els propers anys només caldrà fer el
manteniment i el cost no serà tant elevat.
Els treballs d’obertura de la franja s’iniciaran properament donat que hem de
complir els terminis d’execució i justificació que ens marca la subvenció que ens han
concedit. Tots els treballs es realitzaran sota la Direcció d’obra que ens ofereix
gratuïtament la Diputació de Girona, i es faran prèvia autorització del Departament
d’Agricultura perquè ens trobem en període de risc d’incendi forestal.

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
Després de molts problemes i entrebancs amb la companyia elèctrica hem pogut
posar en funcionament el punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al carrer del
Barri, al costat de la Sínia.
Dins la programació del Punt d’Informació Energètica el proper divendres 11 de juny
a les 19:30h hi haurà la xerrada sobre el vehicle elèctric i subvencions del MOVES
III. Farem una presentació informativa d’aquest punt de recàrrega de vehicles
elèctrics. Els veïns interessats en poder utilitzar el punt de recàrrega han de
demanar la targeta a l’Ajuntament per poder-lo fer servir. La recàrrega és gratuïta i
la targeta s’entrega previ pagament d’una finança de 20 €.
A partir d’ara, agrairíem que s’utilitzessin aquestes dues places del punt de
recàrrega de vehicles elèctrics únicament per a la recàrrega de vehicles elèctrics i no
com una plaça d’aparcament públic.

Gestió de l’accés i ús públic de l’espai del Pont de Sant Antoni
Seguint amb la voluntat d’anar millorant la gestió d’aquest entorn natural tan proper
la nucli urbà i que estiu rere estiu és un punt d’atracció de visitants, enguany hem
estudiat la viabilitat d’instal·lar pilones automàtiques per regular-ne l’accés i
millorar la comoditat dels veïns de la urbanització La Resclosa, i també de Vall Muga.
Aquestes actuacions es van presentar i debatre a mitjans d’abril en una reunió amb
els veïns d’aquest sector, i d’on en va sorgir una valoració positiva de la proposta que
els vàrem fer.
La pilona automàtica d’accés al Pont de Sant Antoni té un cost de 10.793,05 € iva
inclòs.
Per fer aquesta actuació comptem amb el suport del Consorci de l’Alta Garrotxa, que
ja està treballant per executar i finançar íntegrament el cost d’aquesta pilona. No
sabem exactament quan podrà està en funcionament, però en cas que s’iniciés la
temporada d’estiu i encara no s’hagués instal·lat, continuaríem utilitzant la tanca
manual que s’ha fet servir cada estiu des de fa una bona colla d’anys.
La pilona automàtica d’accés a la urbanització Vall Muga té un cost és de 14.408,68 €
iva inclòs, ja que també inclou tancar l’accés amb pilones flexibles i extraïbles al
carrer dels Roures, a l’altura del parc infantil.
Aquesta actuació serà a càrrec de l’Ajuntament i ja hem adjudicat els treballs a
l’empresa Benito Urban. El finançament d’aquests treballs a la urbanització Vall
Muga serà amb 11.200,00 € de la subvenció del Fons de Cooperació de la Diputació de
Girona i 3.208,68 € amb fons propis. Si no sorgeix cap contratemps els treballs
començaran a mitjans de juny.
La restricció de la mobilitat en aquestes dues urbanitzacions serà exclusivament
durant les setmanes de més afluència de visitants. Representarà una millora en la
comoditat dels veïns, però també som conscients que la gestió de les persones
autoritzades per tenir comandament o usuari d’una aplicació de mòbil que permetran
l’accés pot comportar algun contratemps o molèstia. Us demanem paciència i
esperem que amb el pas del temps puguem anar adaptant les mesures a les
necessitats de la majora de veïns. En tot cas aquest estiu les persones que ho podran
sol·licitar seran preferentment els residents i propietaris de finques urbanes, i
seguidament els que també tenen finques rústiques, en aquest sector.
La sol·licitud s’haurà de fer mitjançant instància genèrica a l’ajuntament indicant la
propietat urbana o residència en aquestes urbanitzacions. Les autoritzacions d’usuari
mitjançant comandament tindran una fiança de 30 € per unitat.

Projecte de recuperació del bosc de ribera
Fa uns mesos el Consorci Salines Bassegoda va fer una plantació d'arbrat de ribera
autòcton en el tram urbà de La Muga així com la instal·lació d’uns panells informatius
de la flora i la fauna. Tot i que el projecte inicial estava aprovat per l’ACA, la seva
inspecció va considerar que una vintena d’arbres plantats entre el Pont Vell i el Pont
Nou s’havien de ressituar per estar alineats amb un dels ulls del Pont Nou.
Properament el Consorci Salines Bassegoda durà a terme aquesta modificació.

Reparacions a la xarxa municipal de subministrament d’aigua
En els darrers mesos hem estat molt pendents del rendiment d’aquesta instal·lació,
ja que vam detectar la tardor passada que sortia del dipòsit més aigua del que era
habitual pel consum normal d’aquesta època de l’any. És per això que vam
encarregar a l’empresa Prodaisa una revisió de tota la xarxa de subministrament
d’aigua per detectar fuites. En total es va detectar una fuita a la urbanització Vall
Muga, entre el c/ Alzines i c/ Roures, i una altra al c/ Girona. Aquestes dues fuites
no eren visibles ja que l’aigua s’escorria subterràniament. A part d’aquestes dues
fuites, també n’han aparegut tres més, al c/ Del Pont Vell, a la zona de l’horta de
l’Hospital i darrerament davant del Cementiri Municipal. En tots els casos el material
que s’ha hagut de substituir evidenciaven que feia molt de temps que aquestes fuites
eren actives i l’aigua es perdia subterràniament, sense ser visibles des de la
superfície.
Recentment una averia a la xarxa de subministrament elèctric d’ENDESA va provocar
que el dipòsit d’aigua no s’omplís durant el cap de setmana, i sense ser-ne conscients
fins el dilluns al matí quan el personal de la brigada va anar al dipòsit per comprovar
els nivells de clor com correspon fer cada dia.
Des de l’Ajuntament hem demanat una subvenció a DIPSALUT per a la millora del
control d’aquesta instal·lació, amb la implantació d’un sistema de tele gestió del
dipòsit d’aigua. També instal·larem un comptador a la sortida del dipòsit, tal com
ens requereix la inspectora de salut.

Depuradores de Vall Muga i La Resclosa
Després que l’estiu passat finalitzessin els treballs d’adaptació i condicionament de
les depuradores de Vall Muga i La Resclosa, en vam demanar la seva legalització i
l’autorització a l’ACA per abocar a la llera del Riu Muga. El passat mes d’abril vàrem
rebre l’autorització corresponent de l’ACA i les condicions tècniques per garantir el
manteniment i correcta funcionament de la instal·lació. Ara sí podem dir que són
dues depuradores que compleixen la normativa i estan correctament legalitzades.
Tot i així en els propers dies signarem un contracte de manteniment amb l’empresa
especialitzada que va dur a terme aquests treballs per tal de garantir el seu correcte
funcionament i donar compliment a les condicions de l’ACA.
Properament també iniciarem els treballs per legalitzar la depuradora de la zona
esportiva i que també dona servei a les quatre parcel·les urbanes de darrera el camp
de futbol.

Col·laboració a la Marató de TV3
La recaptació final a favor de la Marató va ser de 620 €. Aquests diners són la suma
dels 440€ recaptats amb el concert de Northern Cellos del dia 30 d’agost a la Font
Pudosa i els 180€ recaptats amb la guardiola que vam tenir al Cafè de la Societat i al
concert de l’Empordà Gospel Choir a l’església el dia 19 de desembre.

El programa de TV3 El Foraster visita el poble
A començaments d’any, la productora BRUTAL MEDIA que realitza el programa El
Foraster per a TV3 va contactar amb aquest Ajuntament per saber si ens interessaria
que el nostre poble i la seva gent fossin protagonistes d’un capítol del programa que
presenta Quim Masferrer. El programa té uns 50 minuts de durada i la seva emisió es
preveia per a la temporada de tardor de TV3.
Un cop aclarit que el cost econòmic per a l’Ajuntament només seria l’allotjament i
els àpats, en establiments de casa nostra, de les 11 persones de l’equip del programa
els dies de preparació i rodatge del programa, vam valorar que era una molt bona
oportunitat per donar a conèixer el nostre poble. El pressupost que va preveure la
Junta de Govern destinar a aquesta acció era d’uns 3.000 €.
Una persona del programa va dedicar tres dies a conèixer la gent que estava
disposada a col·laborar amb el programa. En aquest punt l’Ajuntament va ajudar a
proposar possibles protagonistes i a facilitar els contactes.
Un cop recollida aquesta informació, la va traslladar a la Direcció del Programa, que
la va estudiar i va planificar tres dies de rodatge on en Quim Masferrer, i tres
persones més de l’equip, va anar realitzant entrevistes i accions per tal d’omplir de
contingut el programa. L’equip ja va avisar a tothom que entrevistava que no era
segur que pogués aparèixer al
programa. A la vegada, un altre
equip de cinc persones, van anar
enregistrant imatges del nostre
poble i començant-ne l’edició.
L’equip va arribar el dilluns 3 de
maig i va marxar el dijous 6 de
maig.
Un cop feta aquesta feina, l’equip
del programa s’ha anat posant en
contacte amb els veïns per
comunicar-los si sortien o no al
programa.
A més de les entrevistes i les imatges paisatgístiques del poble, el programa es
completa amb el monòleg que fa en Quim Masferrer i que fa de fil conductor. L’equip
va demanar d’enregistrar-lo a la Sala de la Societat la Fraternitat i va fer tot una
sèrie de peticions tècniques i logístiques. Un cop solucionades, es va acordar fer
l’enregistrament el divendres 21 de maig a la tarda-vespre i amb una duració de tres
hores. Degut a les restriccions d’aforament marcades per la COVID 19, l’equip del
programa va decidir a dins de la sala només hi podrien ser-hi els protagonistes amb
els seus acompanyants. La sala es va acabar d’emplenar amb veïns i veïnes
entrevistades pel programa.
Per tal que un nombre més gran de públic pogués seguir el que esdevenia a dins la
Sala, l’Ajuntament va preveure la instal·lació d’una pantalla LED a la plaça i unes
170 cadires. El cost del lloguer del grup electrogen que ens va demanar la
productora, la pantalla led i l’equip tècnic ha suposat un cost de 1.479 €.
L’Ajuntament vol agrair totes les persones, entitats i establiments del nostre poble
que es van prestar per a fer possible el programa.

Voluntaris
Gràcies a la col·laboració voluntària i desinteressada d’una colla de veïns, hem pogut
fer moltes actuacions des del passat mes de gener per anar millorant i mantenint
diferents punts del nostre poble. Des de l’últim FULL les actuacions que s’han fet són
les següents: retirada d’arbres caiguts per la tramuntana en diferents camins
municipals, col·locació de la tanca de fusta al Camí de Can Serradell que havien
robat fa uns quants anys, desbrossada dels marges del camí de Terrades
conjuntament amb la Societat de Caçadors, desbrossada dels marges del riu entre el
Pont de Sant Antoni i l’Encontrella i reparació de la Font del Turó malmesa per una
bretolada aquest hivern passat.
Enguany els voluntaris també es van afegir a la campanya Let’s Clean Up Europe per
la recollida de residus de l’entorn natural, on igual que l’any passat es va anar al
Camí del Pantà, on hi ha deixalles des de fa una bona colla d’anys.
En les properes jornades hi ha previst desbrossar i netejar la Font de Palau.
Si algun veí es vol afegir a aquest grup de voluntaris només cal que ho comuniqui a
l’Ajuntament i serà molt benvingut.

Seguretat i mobiliari urbà
Durant aquest 2021 hi ha previst diferents actuacions per millorar la seguretat i el
mobiliari urbà del municipi.
Pel que fa a la seguretat, el personal de la brigada s’han encarregat de fer i instal·lar
unes baranes a les escales de la Font Pudosa i també per les escales de la terrassa de
la Societat. També s’han col·locat en els camins del terme municipal que travessen
la Muga uns senyals advertint del risc de riuades sobtades en moments de forta pluja.
El cost d’aquest material ha estat de 1.084,48 €.
Pel que fa a mobiliari urbà, la brigada ha començat a substituir els llistons de fusta
dels bancs de la plaça Carles Camps i de la Plaça de Baix i progressivament s’aniran
substituint de tots els bancs del poble, ja que es trobaven en molt mal estat de
conservació. El cost d’aquest material ha estat de 2.887,37 €.
En les properes setmanes la brigada també té previst instal·lar uns panells
informatius a l’aparcament municipal de la zona esportiva, on els visitants hi
trobaran informació d’interès per conèixer millor el nostre poble.

Dispensari municipal
El passat mes de març es van reprendre les visites de la doctora i la infermera al
consultori municipal, després que s’hagués suspès tota activitat sanitària en els
municipis petits el març del 2020 com a conseqüència de la COVID-19.
L’equip directiu del CAP de Vilafant ens va demanar reorganitzar la distribució de les
instal·lacions del consultori, ja que a partir d’ara la doctora i la infermera visitaran
el mateix dia, els dimarts el matí. Això ens va obligar a desplaçar el servei de
farmaciola al fons del passadís del consultori, ja que fins ara compartia l’espai amb
la infermeria. Per tal de garantir mínimament un servei segur, des de l’Ajuntament
s’ha comprat nou mobiliari per la farmaciola i per la consulta de la doctora i el

personal de la brigada ha instal·lat unes reixes a la porta i finestres posteriors del
consultori.
El cost d’aquestes actuacions ha estat de 2.773,91 €, dels quals 2.000,00 € els
rebrem d’una subvenció de DIPSALUT per inversions en consultoris municipals.

Animals de companyia
Els propietaris d’animals de companyia, majoritàriament gats i gossos, tenen
l’obligació de tenir-los degudament registrats al municipi on resideixen la major part
de l’any. És per això que degut a l’increment principalment de gossos que hi ha
hagut en el municipi els últims anys, des de l’ajuntament s’ha enviat una carta als
seus propietaris perquè compleixin amb aquesta normativa, i tinguin degudament
registrats els seus animals de companyia al municipi.
També us podem informar que des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà recentment ens han enviat un lector de xips d’animals de
companyia, que en cas de trobar un gos o gat abandonat o perdut, des de
l’Ajuntament podrem fer-ne la lectura del xip i comprovar si està registrat.
Per últim, acabem d’entrar a un pla pilot que ens ha ofert el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà per a la gestió i control de colònies de gats de carrer. A Sant Llorenç
tenim més d’una colònia de gats, i aquest pla pilot ens permetrà a un preu fix per
colònia de 654 € gestionar la colònia amb l’ajuda i col·laboració dels veïns que
alimenten i vetllen per aquests animals. Aquest pla inclou la recollida i devolució
dels animals al municipi, l’esterilització, les vacunes, els xips, la desparasitació,
formació dels veïns voluntaris i una aplicació informàtica pel control de la colònia.
Els veïns que estiguin interessants en col·laborar-hi podeu posar-vos en contacte amb
l’Ajuntament.

Pla d’usos del Pantà Darnius Boadella
Des de l’estiu passat estem participant en la redacció del Pla d’usos del Pantà
Darnius Boadella, conjuntament amb els municipis de Terrades, Maçanet de Cabrenys
i Darnius que també hi tenen una part del seu terme municipal. Aquest document
que ha encarregat el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i finança l’ACA a través
d’una subvenció per a la redacció de documents de gestió d’embassaments, ens
permetrà donar resposta a diferents problemàtiques que tenim actualment a la zona
del pantà, i paral·lelament serà el full de ruta pels propers anys posar en valor
aquest recurs natural del nostre municipi.
En les properes setmanes i a petició del cos d’agents rurals, des de l’Ajuntament ens
avançarem i senyalitzarem i tancarem l’accés directe a la làmina d’aigua, a la zona
inundable, per tal d’evitar situacions d’inseguretat i d’incompliment de normatives
com són la d’encendre foc, fer acampada, abocar deixalles o transitar per la zona
inundable. En el moment que es dugui a terme aquesta actuació us informarem a
través del canal de comunicació de WhatsApp Sant Llorenç informa.

Bretolades i actituds incíviques
Periòdicament el poble i els veïns ens veiem afectats per actituds incíviques i
bretolades diverses. Costa encara més d’entendre si aquests fets són causats per
veïns del municipi. No sempre és culpa dels de fora. Però independentment de qui
tingui la culpa potser valdria més que ens preguntéssim perquè passen aquestes
coses? Perquè ens avorrim, perquè hem hagut d’estar tancats molts mesos a casa,
perquè és divertit malmetre l’entorn, els equipaments i instal·lacions municipals que
paguem entre tots, perquè aquí no ens vigilen o controlen... per què? I què podem
fer-hi? Doncs estaria bé ser conscients que això ho paguem entre tots perquè és de
tots i que no té cap sentit malmetre el nostre poble ni el nostre entorn. Se suposa
que estimem Sant Llorenç de la Muga, és el nostre poble, doncs estaria bé que ho
demostréssim entre tots, i que traslladéssim aquest missatge als més joves de casa,
que són els veïns del futur Sant Llorenç de la Muga.
Les últimes bretolades són encendre foc al mig de la pista poliesportiva, trencar un
sensor de l’enllumenat públic, emportar-se un banc del Passeig de Sant Antoni,
canviar el candau de la Torre de Guaita, pintar grafitis al Pont de Sant Antoni,
abandonar una caravana i trencar els vidres de les faroles del carrer de la zona
esportiva...

Urbanisme
En l’àrea d’urbanisme seguim pendents de l’aprovació per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Modificació Puntual del POUM per donar compliment a
la resolució judicial que obligava a l’Ajuntament a modificar l’àmbit d’actuació de la
Zona Nord.
Pel que fa el Catàleg de Masies, després de complir amb els requeriments de la
Comissió Territorial d’Urbanisme respecte de la inclusió o no de diferents masies, i
que alguns propietaris presentessin documentació justificativa per a ser admeses les
seves masies, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el mes de febrer passat el nou Text
Refós del Catàleg de Masies, i estem a l’espera de la seva aprovació definitiva per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
A nivell tècnic, en els darrers mesos vam iniciar el procediment de contractació del
servei d’assessorament urbanístic i assistència tècnica mitjançant un procediment de
contractació obert, ja que l’actual arquitecte municipal no pot destinar més hores de
les actuals 6 hores al mes. En aquest procediment obert a tothom s’hi van presentar
dos candidats, però malauradament un no complia el requisit de formació i l’altre no
constava inscrit en el Registre electrònic d'empreses licitadores, tots dos requisits
imprescindibles per poder valorar i finalitzar el procediment de contractació. És per
això que aquest procediment va quedar desert.
En aquests moments estem a l’espera de poder accedir als serveis tècnics que ofereix
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà a petits municipis, ja que està previst que en
les properes setmanes hi hagi una nova convocatòria a la que ens podríem acollir.
Mentrestant només podem demanar als nostres veïns paciència per si la tramitació
d’algunes llicències s’endarrereix més del que seria convenient. Esperem que aviat
aquesta situació s’hagi pogut resoldre i poder oferir als nostres veïns un servei
eficient a l’altura de les necessitats del nostre municipi.

Benvolgudes veïnes i veïn

Han passat ja cinc mesos i mig des de la nostra entrada a l'Ajunta
ens ha servit per comprovar de primera mà que no tot és de
presència al consistori no servirà per votar tots els punts en contra
al contrari. La feina que ens han encomanat és votar a favor de to
pel nostre municipi, menys en les coses que creiem es podia have
manera, i evidentment argumentar-ho.

REUNIÓ AMB L’EQUIP DE GOVERN

El passat 17 de Setembre vam demanar una reunió amb l'equip d
el nostre punt de vista sobre diferents temes i actuacions a fer a
Junts per Sant Llorenç de la Muga creiem que aquesta trobada
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
entrar per registre el passat dia 16 de Juliol en què demanàvem
comarcal GE-511 al punt km 8,1 a l’alçada de la corba de
Carreteres un senyal de limitació de velocitat de 60 km/h en els do
recordar que hem patit diferents accidents en aquest punt a causa
conductors. L'últim el passat mes de Juliol que per sort va
L'Ajuntament va fer el tràmit demanat però amb una resposta min
de Carreteres. Davant aquesta negativa, l’equip de govern s’ha qu
part vam concretar una trobada amb la responsable tècnica de l
poder comprovar “in situ” de la importància de senyalitzar deg
carretera.

DESPERFECTES AL PONT

Davant dels dos cops diferents que ha patit el pont de la urbanitza
vam demanar a l'Ajuntament que reclamés la

reparació dels desperfectes que hi havia al pont. Estem molt cont
que al cap de quatre dies ja estaven arreglats.

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

Les entitats del poble
Arrelats a la Muga
TEMPS SENSE ASSOCIACIONISME
Estimats veïns i lectors, des de l’última edició d’El Full corresponent a la d’estiu, han
passat poc més de cinc mesos i, tot i les circumstàncies, ha estat un període necessari
que ens ha servit per valorar l’any i la nostra incidència dins l’activitat associativa del
nostre municipi.
Al llarg d’aquest lapse de temps hem procurat complir amb totes les restriccions i
recomanacions emanades des del Govern, la qual cosa ha comportat que des de llavors
només haguem pogut materialitzar una activitat de neteja de residus, inclosa dins la
campanya Let’s Clean Up Europe!,
promoguda pel Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’Agència
de Residus de Catalunya, sent un dels
dos únics pobles de la comarca en
adherir-se a aquesta iniciativa. La
jornada ens va servir per retirar de
l’entorn de la Muga prop de 250
quilograms de deixalles, dada que va
ser enviada de manera desglossada
segons la classificació de residus al
Departament corresponent, pel seu
posterior estudi i l’avaluació de
l’impacte ambiental que suposa a la
nostra zona geogràfica.
Paral·lelament, aquest any diferent que ens ha tocat viure ens ha portat a reflexionar
i qüestionar la tasca que les entitats duem a terme a nivell local. En moments com
aquest ens adonem com d’importants arriben a ser les associacions pels pobles petits
com el nostre. Un teixit associatiu actiu és una peça clau que reverteix les activitats
en beneficis per tota la col·lectivitat, alhora que enriqueix la cultura i l’essència pròpia
de cada municipi. I amb l’aturada -obligada- de tot tipus d’accions, moltes entitats es
veuran obligades a claudicar, deixant d’aquesta manera orfe un calendari que any rere
any veia accentuada la seva participació.
Davant de tot, ara és moment de fer costat a la cultura, a l’esport, a la tradició i a tot
el que ho acompanya. I nosaltres ho farem indubtablement perquè no podem imaginar
a Sant Llorenç de la Muga sense els trets propis que el fan ser qui és.
Aprofitem per desitjar-vos molt bones festes per endavant i us enviem una forta i càlida
abraçada en aquests temps convulsos.

Martí Lagresa Cumbriu
President d’Arrelats a la Muga

Les entitats del poble
Societat la Fraternitat

Les entitats del poble
Agrupació de Defensa Forestal

Les entitats del poble
El racó de les puntaires

Grup de Teatre

Societat de Caçadors

Informacions d’interès
Ajuntament. Atenció al Públic
•
•
•
•

Atenció presencial: dilluns i dijous d'11h a 14h i dijous de 16h a 18h.
Telèfon Ajuntament: 972.56.91.40
Mòbil d’administració: 621.24.62.49
Correu elèctronic: ajuntament@santllorencdelamuga.cat

Ajuntament Difusió
Si voleu donar-vos d’alta en aquest servei d’informació cal que feu:
1.- Guardar el 675 14 34 08 als vostres contactes amb el nom d’AJUNTAMENT
DIFUSIÓ.
2.- Heu d’enviar un whatsapp amb el nom i cognoms + ALTA.
3.- A partir de la confirmació del missatge, rebreu les informacions que s’enviïn des
de l’Ajuntament.
Aquest número també el podeu fer servir per informar-nos de qualsevol incidència
que us trobeu al poble mitjançant un missatge, una foto o una trucada. La vostra
participació és molt important per a la ràpida solució dels problemes quotidians del
poble.
Deixalleria
Tot l’any els divendres de 10 a 14 h i últim dissabte de mes de 9 a 14 h. Juliol, agost
i setembre també els dimecres de 10 a 14 h. Per a recollida a domicili de poda o
trastos vells podeu trucar amb l’Ajuntament.
Consultori Mèdic i Farmaciola
Consultori. Els dimarts de les 11:00 a les 13:30 tant per les visites d'infermeria com
per les de medecina. Només s'atendran les visites programades. Cal trucar al CAP de
Vilafant. Telèfon 972.51.43.49.
Farmaciola. Dimarts i dijous de 10:00 a 13:30. Més informació al telèfon
972.54.62.60.
Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
De dilluns a divendres de 9h a 14h. Telèfon 972.52.20.00
Emergències
Cal trucar al 112 per qualsevol emergència.
Transport públic

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

