
CARTA  DE L’ALCALDE
Benvolguts vilatans i  amics

Encetem, aquests dies, una nova etapa al front del Consistori.
Voldria, abans de res,  despedir -me de l’amic Xavi Fàbregas que per motius personals no estarà al 

nostre costat aquesta legislatura, i desitjar-li molta sort en la nova etapa.
També donar la benvinguda als amics Esther Clemente i Pere Brugués que treballaran per el poble i 

per a vosaltres  conjuntament amb en Josep, la Patrícia i jo mateix. Això permetrà un millor 
repartiment de les tasques i un bon treball en Equip.

Es preveuen quatre anys complicats econòmicament, nosaltres comencem amb la mateixa il·lusió i 
força que al començament.

Parlem de començar, per que realment comença un nou període, quatre anys, però seria més 
encertat dir continuem, per que en cap moment s’ha parat de treballar per al poble;
projectes que es varen iniciar en l’anterior legislatura estan en marxa o a punt d’acabar, com són les 
obres de perllongament del passeig del Rec que acabaran a finals d’aquest mes, altres projectes 
aprovats durant la passada legislatura encara són pendents d’algun tràmit burocràtic per que els 
poguem fer realitat, com és l’actuació de neteja de la llera del riu, per part de la Fundació ALTEM, que 
es realitzarà tant bon punt l’A.C.A ens dóni l’aprovació. Els petits projectes de millora d’espais del 
nostre entorn continua, gràcies a la colla de voluntaris que els dissabtes al mati han estat netejant els 
voltants de la Torre de Guaita i que properament iniciaran els treballs al camí de Can Serradell, 
aprofito aquestes ratlles per agrair enormement la seva tasca totalment desinteressada, encoratjar als 
indecisos i als indignats a que s’apropin i col.laborin, i per disculpar-me en nom de tots els voluntaris 
per les molèsties que  s’han pogut ocasionar per el desenvolupament de les actuacions de millora.
Com deia al començament i no és cap novetat, es presenten quatre anys difícils, està per saber si ho 

seran més o menys que els quatre anteriors, però difícils igualment. 

La prudència ens fa ser cautelosos a l’hora de fer i 
prometre que farem, per això el nostre programa es va 
redactar ajustant-lo al màxim a la realitat econòmica i a 
les necessitats reals.
La reforma del centre cívic la Societat la Fraternitat, és 

per a nosaltres una necessitat real , és necessari 
adequar-lo a normatives i és necessari donar-li el tracte 
que com a Edifici i com a Institució és mereix, per això,  la 
presentarem com a única obra a realitzar en el pròxim Pla 
d’Obres i Serveis de Catalunya per al 2013. No en va 
s’aniran realitzant altres actuacions per tal de poder 
garantir la seva reforma per mitjà d’altres subvencions , 
Cultura, Patrimoni..., ja que la reforma en sí es preveu 
tindrà un cost molt elevat.

Els recursos econòmics que l’Ajuntament pot recaptar 
per impostos seran utilitzats en inversions  segons 
necessitats del moment, necessitats que de vegades 
s’han de posposar per l’aparició d’imprevistos, imprevistos 
com el que poc abans de les Eleccions Municipals es va 
presentar, i tot i que , fins que la Sentència no sigui Ferma 
no es pot actuar, ja s’han iniciat els passos per aconseguir 
finançament i s’està treballant per a la redacció de 
l’esbós.
No deixa de fer molta ràbia, i perdoneu la sinceritat de les meves paraules, que els esforços tant econòmics 
com humans que s’hi hauran de dedicar podrien molt bé utilitzar-se per altres fins, si la feina de redactar un 
POUM s’hagués fet amb la cautela suficient per no arribar a la situació actual. D’altra banda  les 
negociacions i contactes realitzades aquests últims dies es presenten prou positives com per afrontar la 
Redacció del NOU POUM  no sense esforços però amb garanties per fer-ho amb la cautela i el decòrum 
adequats.



Deixem una mica de banda les qüestions formals de l’Ajuntament i entrem a viure el que ser     Alcalde 
d’un poble com el nostre em fa sentir:

A la porta ben bé de l’Estiu, amb la Revetlla de Sant Joan que un cop més recupera l’espai de la Pudosa
per a celebrar-se s’inicia un Estiu  carregat d’activitats i d’ alguna sorpresa que en Josep i en Pere Bruges 
ens estant preparant,

Com a Alcalde em sento orgullós de l’alegria que el nostre poble desprèn i com no orgullós de la Festa 
Major, que, no en va, és de les Festes Majors  més lluïdes de l’Empordà, com cada any un Cartell ajustat  
però que ens permet viure una Festa Major de 5 dies i 5 nits d’activitats, gràcies a la Societat la Fraternitat 
que inclou el seu dia, el Dia del Soci , en el marc de la Festa Major i a l’organització del Futbol  que 
s’ocupen de les tasques d’organització i recollida dels espais, de la Barra, de servir  l’Aperitiu del dia de la 
Festa Major...  Gràcies a elles a ells i  gràcies a  moltíssima altre gent que col.labora  i organitza,  el nostre 
poble gaudeix de la realització de moltes altres activitats fora del programa de la Festa Major i al llarg de 
l’Estiu es fan  excursions, trobades, concursos, jocs, concerts, xerrades... de tot això en trobareu informació
mes endavant.

Desitjo que visqueu  i gaudiu i de tot això , però si us plau, amb civisme i respecte.

Bon estiu i bones festes

El vostre alcalde

Lluís vila i pujol

ACTUACIONS MUNICIPALS

CAMPANYA COMPOSTATGE CASOLÀ
Tradicionalment ens hem desfet de les nostres restes de menjar i vegetals donant-los als animals del 
corral o llençant-los al femer, transformant-la en un adob de bona qualitat. No obstant aquesta pràctica ha 
anat desapareixent en bona causa per la desaparició dels animals de corral i per la introducció de les 
bosses de brossa. Si bé és cert que la nostra societat s’ha anat sensibilitzant amb la necessitat del 
reciclatge i de fer selecció a l’hora de llençar els residus, la majoria de matèria orgànica que generem la 
llencem al contenidor de rebuig (verd fosc o gris), anant a para a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.
Amb la normativa actual (PROCREMIC 2007-2012) estem obligats a fer la recollida de matèria orgànica 

(contenidor marró) per separat del rebuig i dur-la a la planta de compostatge que és construirà 
properament. Augmentant considerablement els cost de recollida i  tractament de residus dels 
municipis .
La campanya que proposem des de l’Ajuntament és fomentar el compostatge casolà, com fèiem ja 

tradicionalment, reciclant les nostres restes de menjar, així com restes de poda i sega, podent-la 
transformar en nutrients per al consum dels nostres horts i jardins, al temps que estalviem la recollida de 
contenidors d’orgànic al nostre poble, contribuint a augmentar el % de reciclatge del nostre municipi alhora 
que en reduïm despeses.  Cal recordar que, adherir-se a la campanya de compostatge casolà no és 
una  opció  sinó una  responsabilitat i un deure de  bon ciutadà, però com  a mesura  de foment 
d’adhesió a la campanya des del nostre consistori volem compensar-ho amb una bonificació en la taxa
d’escombraries i es proporcionarà el contenidor de compostatge de forma gratuïta a tots els que 
s’adhereixin a la campanya.

ACTIVACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTAC IÓ 
PÚBLICA
En funció del que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,  i tenint en 
compte que actualment el sistema de contractació de que disposa el nostre Ajuntament no disposa d’un 
perfil de contractant amb les garanties  jurídiques i tècniques que exigeix la Llei de Contractes.  Es va 
sol·licitar al Consorci AOC (ADMINISTRACIÓ OBERTA de CATALUNYA) , la adhesió a la seva 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) per tal donar compliment a l’ esmentada Llei. 
Actualment ja està activada la Plataforma de Contractació Pública a la que si pot accedir des de la nostra 
web oficial.



COL·LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ DE 
MINYONS I ESCOLTES DE 
CATALUNYA

L ’associació Minyons i escoltes de 
Catalunya dintre del Camp de Treball 
“Camins de l’ Aigua, un Cicle Vital” en el 
que participen un grup de 24 nois i noies 
en edats compreses entre els 15 i els 17 
anys acompanyats per quatre monitors 
majors d’edat,  realitzen un activitat sobre 
el terreny per la que s’ha escollit la 
Conca del Muga, per tal efecte, 
l’Ajuntament de Sant Llorenç els ha 
autoritzat a fer ús de la pineda que hi ha 
sobre l’ Ermita de Sant Antoni, per  
acampar a nit del 9 a 10 de Juliol, amb la 
obligació de reposar l’espai públic al seu 
estat anterior i no fer cap activitat que 
pugui destorbar els veïns.

CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LES PARCELES 
NO EDIFICADES.

És deure del propietari de parcel·les urbanes segons art.207 del Text Refós de la 
Llei d ’Urbanisme, aprovat per DL 1/2005, la conservació dels terrenys en 
condicions de salubritat i decòrum públic. 
En compliment de la Llei i degut a les altes temperatures  i l’alt risc d’incendi en 
què es troba el nostre municipi, l’Ajuntament està fent un recordatori per correu 
ordinari, als propietaris, de l’obligació anteriorment esmentada i determinant que sí 
en el període d’un més (finals de juny) no s’ha dut a terme la neteja i 
condicionament de parcel·la urbana s’iniciarà l’expedient oportú als propietaris.
Tanmateix creiem oportú fer extensiu aquest deure a aquelles parcel·les, horts o 
jardins que continguin arbres, arbustos... que envaeixin  total o parcialment els 
camins i carrers del nostre municipi.

PLA D’OCUPACIÓ  LOCAL

L’Ajuntament va sol·licitar la tramitació de 
dues ofertes de treball  subjectes als Plans 
d’Ocupació Laboral finançats  per el 
Departament de Treball, per tal de continuar 
amb la inèrcia creada en el grup de 
manteniment d’espais de l’Ajuntament i  
substituir la plaça vacant que deixava  en 
Pedro da Silva, és va proposar en Jordi 
Arché Martin veí del poble i que complia 
amb els requisits per a ser subjecte de 
subvenció, per l’altra oferta  de treball és 
requeria a  una persona que en els primers 
mesos de subvenció ajudes en les tasques 
administratives i posteriorment 
s’encarregués del Casal d’ estiu, per 
aquesta  plaça i després de mirar totes les 
opcions és va proposar a l’Estela Lorena
Cruz Monteleone veïna de Sant Llorenç i 
que complia amb els requisits del lloc de 
treball. Ambdues ofertes han estat 
acceptades i les incorporacions al lloc de 
treball van ser durant el mes d’Abril i tindran 
una durada de 6 mesos.



ENTITATS

CORAL VEUS DE LA MUGA

La  Coral,  va  gestar-se i néixer al bressol del Muga, tot i que la directora Lisa Challans viu a 
Sant Llorenç de la Muga, la Coral es formà amb veus de diferents pobles, tots ells regats pel Muga, 
per això quan vàrem pensar un nom va ser relativament fàcil posar-nos d’acord, el nom seria Veus 
de la Muga.
Veus que amb el anys s’han mantingut i veus que han marxat i veus noves que han arribat, però

totes elles han ajudat a que la Coral, en conjunt, segueixi endavant afrontant nous reptes i adaptant-
se a les necessitats.

Durant les obres de millora de l’edifici de l’Ajuntament de Sant Llorenç, local on habitualment 
assajàvem , vàrem haver de traslladar l’assaig a un altre lloc i això ens va fer adonar de la dificultat 
i/o inconvenients amb els que es trobaven alguns integrants de la Coral a l’hora de poder arribar fins 
a l’assaig. Per aquest motiu i pel fet de que així tenim la possibilitat de créixer en nombre de veus es 
va decidir, tot i que amb recança, que el nou espai d’assaig de la Coral havia d’estar en un espai de 
més bon accés, finalment, s’ha establert  l’escola de música  La Flauta Màgica de Figueres com a 
lloc d’assaig, així doncs les persones que estiguin interessades en continuar o començar a formar 
part de la Coral Veus de la Muga ens trobaran assajant els Dilluns de 21:00H a 22:30H a la Flauta 
Màgica, si voleu més informació podeu trucar al 654 31 60 20  i demanar per la Lisa.
Tot i el trasllat de local d’assaig ,la Coral Veus de la Muga no és desvincula del seus orígens i per 

aquest motiu us volem oferir un concert amb la Muga com a teló de fons que farem per a tots 
vosaltres el Diumenge 16 de Juliol al mati darrera l’església de Sant Llorenç. (Es confirmarà l’hora 
en els cartells que trobareu penjats als llocs habituals).  

També volem aprofitar aquest espai per agrair a l’Ajuntament de Sant Llorenç i les persones que el 
formen, haver-nos cedit l’espai per assajar i pel suport donat al llarg d’aquests anys.

PUNTAIRES

Es temps de puntaires, hem anat a 
Figueres per les Fires i estem molt 
contentes perquè ens varen venir a 
veure molts amics de Sant Llorenç 
inclòs l’alcalde.
També varem anar a la Fira de la 
Cirera de Llers i ara estem 
preparant la Trobada de Puntaires 
de Sant Llorenç, que serà, com 
cada any, el diumenge després de 
la Festa Major, que aquest any cau 
el 21 d’agost i en la que exposarem 
una petita mostra dels treballs que 
fem.
Contarem també amb noves 
puntaires que encara que no viuen 
encara en el poble si que en son 
assídues i s’han apuntat a fer 
puntes de coixí.
En veurem el dia 21.

Grup de puntaires.



TEATRE

Un cop més, El Grup de Teatre la Fraternitat, 
volem donar-vos les gràcies per l’entusiasmat 
acolliment amb el que ens heu rebut en  
l’última obra “Bala Perduda” en les 
representacions realitzades al nostre poble de 
Sant Llorenç.
Aquesta obra ha estat un èxit rotund doncs  a 

les representacions fetes a Figueres i a 
Garrigàs, hem tingut l’honor de fer el ple.
Aquesta obra ja l’hem donat per acabada i per 
tant passada a la carpeta de projectes 
realitzats.  Però continuem en marxa i amb les 
piles carregades   amb vistes a la nova 
representació què ,com sempre, estrenarem 
en primícia davant el nostre públic, el públic de 
Sant Llorenç. 

Com a cloenda d’aquesta obra i amb la 
finalitat de presentar el contes al Grup el 
passat dia 4 de Juny ens vàrem retrobar en un 
sopar en el que hi assistien  com a convidats 
els membres de l’Ajuntament i de la Junta de 
la Societat en mostra d’agraïment per el suport 
donat.
Mentre servien cafè  en Joan   ens va 
obsequiar amb la projecció d’un resum de les 
actuacions que el grup ha realitzat des dels 
seus inicis, moments  molt entranyables i 
divertits, vàrem recordar reptes com el Recital 
del Poema de Nadal de Josep Mª de Segarra, 
la divertidíssima actuació de TRINCANT LA 
TRINCA , l’escenificació de L’ALLÒ QUE TAL 
VEGADA...ESDEVINGUÉ on molts varem
descobrir les meravelles que en Manel sap fer 
i que es pot fer ploure a l’escenari...ELS 
PASTORETS, una vegada més amb en 
Baldiró i en Badoret, la vara que floreix...una 
soca Tió...dimoniets i pastorets, LA 
RECOMANADA, la gran Recomanada que va 
fer pujar en Santi Vila a l’escenari i ens va 
projectar a la Comarca i finalment la BALA 
PERDUDA obra que ens ha permès tornar al 
Teatre Jardí i consolidar-nos com a grup de 
teatre Amateur. La vetllada va finalitzar com 
no podia ser d’altra manera; amb la Rana
Mamadora i altres acudits que en Joan T.  té 
la gràcia (entre moltes) d’explicar-nos

Grup de teatre La fraternitat de Sant Llorenç 
de la Muga.

Temporada 2010 – 2011 finalitzada

Aquesta Temporada que fa poques 
setmanes hem finalitzat esportivament ha estat amb 
dues cares ben diferents.

Si vàrem fer una primera volta de 
campionat podríem dir que espectacular, on pels 
volts de Nadal estàvem en el vuitè lloc de la 
classificació. L’entrada d’any no ens va resultar del 
tot satisfactori ja que hem acabat la temporada en 
tretzena posició amb 36 punts.

Els números del F.C.Sant Llorenç
de la Muga aquest any han estat de 34 partits 
jugats: 10 victòries 6 empats i 18 derrotes.   48 gols 
a favor i 79 gols en contra.

Esperem reprendre la bona línia de principi de 
temporada la propera temporada. Per poder 
aconseguir millors resultats, l’equip Tècnic del club 
ja estar treballant en cares noves per la propera i 
alguna baixa per poder millorar.

També volíem informar que el club ha comprat un 
sistema de rec automàtic per tal de poder fer més 
còmode el manteniment de la gespa del camp, 
abans no tornem a reprendre els entrenaments, 
farem la  instal.lació d’aquest nou sistema de rec.

Per altre banda, aprofitant el ressò
que te EL FULL, des de la Junta Directiva del 
FCSLLM voldríem agrair a l’Exc. AJUNTAMENT el 
fet de poder tenir un local dins l’Hotel d’Entitats: 
MOLTES GRÀCIES !

La veritat és que estem molt 
contents per la gran millora que hem fet al 
traslladar-nos al nou local.

FESTA del FCSLLM

Dissabte 6 AGOST

El partit  dels partits: :      F.C. Sant Llorenç de  la Muga
EX-jugadors del CLUB

A continuació MÚSICA I BALL
PLAÇA DE BAIX

Per part nostre només voldrem afegir que esperem que 
tinguem TOTS unes bones vacances d’estiu i ens retrobem en 
l’inici de la propera TEMPORADA 2011 / 2012.

Junta Directiva FCSLLM

FCSLLM



Benvolguts socis i veïns

En primer lloc permeteu-nos que des de EL FULL felicitem als regidors que formaran part del 
nostre Ajuntament els propers quatre anys. Des de la Junta de la Societat, us encoratgem a que 
treballeu per l nostre poble i la seva gent, i seguiu col·laborant amb les entitats locals per fer tots 
junts un poble millor.
En el darrer número de El FULL us varem comentar que des de la Societat estàvem preparant 
una plantada d’arbres per part dels soci petit de la Societat, però finalment no l’hem pogut dur a 
terme perquè la primavera ha passat volant i ara ja és un xic tard per plantar arbres. Així doncs, 
esperarem a la propera primavera per organitzar-ho correctament i amb suficient antelació.
Amb la revetlla de Sant Joan donem el tret d’inici a l’estiu i per tant l’ època de l’any en que al 
poble hi ha més ambient. El retrobament de les famílies, d’amics i mainada  a la plaça, a la 
terrassa de la Societat, al riu... hores i hores de convivència amb un calendari d’activitats per tots 
els gustos organitzat des de les diferents entitats locals.
Pel que fa a les activitats que us proposem aquest estiu des de la Societat, són les següents:
-2n Fotoconcurs de Sant Llorenç de la Muga, fotos que és podran presentar fins el 23 de 
Setembre a les oficines de l’Ajuntament. Ben aviat ja tindrem els cartell i les bases del concurs 
amb les temàtiques d’enguany.
Aprofitem per recordar als participants de l’any passat, que des del mes gener podeu sol·licitar la 
devolució de les fotografies a l’Ajuntament, tal i com s’indicava a les bases.
-La Festa del Soci Petit serà el dissabte 16 de juliol a la tarda i inclourà un berenar pels socis 
petits i un espectacle d’animació.
-Donació de Sang, repetirem per que amb un cop no n’hi ha prou. Serà el dimarts 9 d’agost a  la 
tarda a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament. 
-La Festa de la Societat, serà el dissabte 13 d’agost, en el marc de la Festa Major, on tots els 
socis esteu convidat a l’aperitiu que prepararà el cafeter.
-El Sopar de Fi d’Estiu, per despedir a tots aquells que passareu les vacances a Sant Llorenç. 
Serà el divendres 19 d’agost a la Rambleta del Passeig.
Per acabar recordar-vos que ben aviat tindrem el carnet de soci 2011. Tots aquells que l’any 
passat van donar l’autorització per domiciliar per banc la quota de soci, enguany també serà 
domiciliada a finals d’estiu. Només caldrà que ens demaneu el vostre carnet. Si necessiteu fer 
alguna correcció en les dades, caldrà que ens ho feu saber abans de finals d’agost. I els socis que 
vulguin domiciliar-la per primera vegada, demaneu-nos el model d’autorització i retorneu-nos-el 
degudament omplert i signat abans de finals d’agost.
I ara sí novament agrair-vos la vostra confiança, el vostre suport i la participació a les activitats 
que s’organitzen ala Societat, i desitgem que tots plegats passem un bon estiu, tant si fem 
vacances, com  si treballem més que mai amb convivència i respecte gaudirem millor del poble, 
l’entorn i la seva gent.

Atentament. 

La  Junta

SOCIETAT

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

AJUNTAMENT:  972 56 91 40       CAP de VILAFANT: 972 51 43 49
C/ Església 3                      SANITAT RESPON: 902 11 14 44    

AMBULÀNCIES:                      061
e.mail: ajuntamentstllm@ddgi.cat EMERGÈNCIES:                     112

BOMBERS:                  085

DISPENSARI:  972 56 93 37        MOSSOS D’ESQUADRA:      088
C/ Barri 28                                                             972 54 18 00  

TAXI:                    972 50 00 08 
CONSELL COMARCAL EMPORDÀ RENFE:                    902 24 02 02

972 50 30 89                          SARFA:                    972 30 12 93
C/ Nou 48

XALOC: (Diputació Girona)  :
RECAPTACIÓ: 972 50 13 65



Roger Mas, Toti Soler, Pau Riba... a Sant Llorenç !

Festival de Música i Poesia

a Sant Llorenç de la Muga
9 d’agost de 2011

Catalunya ha tingut sempre en 
consideració els seus poetes en 
tant que referents socials i 
espirituals. A partir de la transició
de finals dels 70, aquesta 
consideració va anar perdent 
importància en favor de la televisió i  
els personatges mediàtics. 
Sortosament, aquesta substitució
es va produir només en superfície 
puix, tot i que de recitals de poesia 
se n’han fet sempre, en aquella 
època es va engendrar la llavor que 
ha fructificat en la munió de recitals 
que es poden veure avui dia arreu 
del nostre país. Actualment tant és 
possible assistir a recitals 
tradicionals on la veu és 
protagonista, com a espectacles on 
la poesia es troba integrada amb 
d’altres arts (música, dansa, 
pintura, titelles, etc.).

D’altra banda, la tradició de musicar 
poemes per cantautors ve de molt 
antic, fet gens sorprenent si tenim 
en compte que la poesia té les 
seves arrels en la cançó popular i 
que la frontera entre ambdues és 
ben difosa. 

Aquest festival neix, d’una banda, de la necessitat de donar a conèixer aquestes iniciatives 
mestisses i de gaudir de la fusió de poesia i música de vàries de les principals figures durant  un 
sol dia en un ambient agradable, així com de promoure nous valors en aquest terreny.  D’altra 
banda pretenem oferir un entreteniment diferent al mes d’agost, per què en puguin gaudir tant la 
gent del poble com els estiuejants. Tot i tenir lloc el dia abans de la Festa Major, El festival 
Mugada, gratuït i sense ànim de lucre, està desvinculat d’aquesta, és independent i està dirigit a 
tot tipus de públic.

El festival tindrà lloc a la parcel·la plantada de plataners al costat de la Font Pudosa. Volem 
manifestar el nostre agraïment a en Pere Duixans per cedir-nos el seu terreny. L’inici del festival 
serà les sis de la tarda i tindrà una durada aproximada de vuit - nou hores, en les que hi haurà set 
actuacions seguides, amb un petit descans de quinze minuts entre cada una d’elles. S’ha 
composat un cartell amb actuacions de figures capdavanteres en el camp de la música i poesia:



- Joan Serra (veu) amb Maite Modol (veu) i 
Esteve Sabater (guitarra) presentaran el recital 
Del Llibre de la Vida, on el conegut format de 
poesia amb acompanyament de guitarra es 
completa de forma original amb narracions en 
prosa en un recorregut líric per les quatre 
estacions . 

- Joanjo Bosk (veu) amb Albert Oliva (Guitarra) 
i Pere Martínez (Baix i contrabaix) presenta el 
seu nou disc En el temple del Vent, on canta 
poetes com Mª Àngels Anglada, Josep Palau i 
Fabre o Carme Guasch entre d´altres.

- Mariona Sagarra (veu) amb Raúl Costafreda
(guitarra) i  Marc Vila (percussió). Sagarra, 
cantant, compositora i performer farà un 
espectacle basat en el seu darrer treball 
discogr, Lent lent...corrent! on, a banda 
d’experimentacions vocals, ha musicat poemes 
de Jaime Gil de Biedma, Montserrat Abelló, 
Carles Duarte i Salvador Espriu. 

- Hermann Bonnín (veu) i Sabine Dufrenoy
(veu). Bonnín, director escènic, actor, professor 
d’art dramàtic i fundador de l’Espai Brossa amb 
Dufrenoy, estudiosa teatral, traductora, poeta i 
ajudant de direcció presentaran Ronda de 
Rimbaud, Un recital a dues veus. Es tracta 
d’una tria de poemes del poeta francès Arthur 
Rimbaud. Dufrenoy en recita la versió original i 
Bonnín la traducció que en va fer Joan Brossa.

- Toti Soler (guitarra i veu). Un dels més grans 
guitarristes catalans de tots els temps, molt 
conegut sobretot a partir del 1973 arran de la 
seva col·laboració amb Ovidi Montllor amb qui 
va fer recitals que durant vint-i-sis anys van 
omplir escenaris d'arreu del món. A la Mugada
2011 presentarà el seu espectacle Guitarra 
Catalana. 

- Pau Riba (veu). Músic i poeta de llarga i 
reconeguda trajectòria, en Pau Riba domina 
l’escenari com ningú. Es tracta d’un pioner del 
rock cantat en català encara que en aquesta 
ocasió la seva veu sense ‘interferències 
instrumentals’ ens farà arribar el seu recital 
intitulat poetada, amb textos plens d’enginy, 
ironia i tendresa. 

- Roger Mas (veu i guitarra), amb Xavier Guitó
(piano i veu) i Arcadi Marcet (contrabaix). La 
seva música està inspirada en tres pilars: les 
músiques modernes, la d’arrel i els sons 
ancestrals del món. En les seves lletres mescla 
la llengua del carrer, la literària i els parlars que 
es van perdent. Se l’ha considerat “la veu més 
bonica que ha donat mai la cançó catalana”
(Mingus B. Formentor, La Vanguardia).

El finançament d’aquest esdeveniment es 
basa en tres pilars: autofinançament, 
subvencions públiques i patrocinis i 
col·laboracions privades. L’autofinançament
es basa en la venda de material divers 
(samarretes, bosses, etc.) i en els ingressos 
obtinguts de la barra (begudes i menjar). Pel 
que fa a les subvencions públiques, la 
organització n’ha demanat al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de 
Girona i la Institució de les Lletres Catalanes. 
L’actual conjuntura econòmica ha minvat 
molt els fons destinats a cultura i, per tant, la 
previsió d’ingressos en aquest apartat és poc 
engrescadora. 

Conseqüentment, la organització cerca 
patrocinadors privats. Des d’aquestes 
pàgines volem fer una crida a tothom qui 
vulgui col·laborar amb nosaltres. S’han 
creat dues categories de contribuïdors: els 
col·laboradors i els patrocinadors. Els 
col·laboradors  apareixeran als tríptics 
publicitaris, així com en una pancarta 
col·locada en l’emplaçament del festival i 
seran autoritzats a deixar-hi publicitat. Els 
patrocinadors, a més a més, apareixeran en 
els cartells que distribuirem per tota la 
comarca i enllà i en els vídeos promocionals. 
També seran mencionats en la roda de 
premsa que es realitzarà a Figueres per a 
presentar el festival als mitjans de 
comunicació de tot el país . 

També volem animar a tothom a 
col·laborar amb nosaltres el dia del 
festival . Es necessitaran persones que 
treballin a la barra, venent samarretes i altre 
marxandatge i vetllant per què tot vagi bé. 
Òbviament, cadascú podrà triar en quin 
aspecte vol treballar i el seu horari. Per totes 
les persones interessades, posar-se en 
contacte amb:

Jordi Cantenys:  jcantenys@lamuga.com

Víctor Bonet: vboneta@ub.edu

Finalment, només ens queda agrair la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç de la Muga i la seva bona disposició
envers aquest esdeveniment una mica 
diferent. Animeu-vos a col·laborar i, per 
damunt de tot, us desitgem que us ho passeu 
molt bé i que gaudiu de l’espectacle!!!

Víctor Bonet i Jordi Cantenys 



NOTICIES
CASAL  D’ESTIU
El proper dia 27 de Juny tindrà inici el 
casal d’estiu que l’Ajuntament ofereix 
als nens i nenes del nostre municipi, 
aquest any el Casal és durà  a terme a 
la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
El casal tindrà una durada de  2 
mesos essent l’últim dia de Casal el 
dia 26 d’agost ,el seu horari és de 
dilluns a divendres i de 9 a 13 del matí, 
quedaran exclosos els dies de Festa 
Major, el seu cost és de 120€ 
mensuals o 40€ setmanal. Per a 
inscripcions i/o informació podeu 
dirigir-vos a l’Ajuntament.

COBRAMENT DE 
REBUTS
REC
Durant els darrers dies l’Ajuntament 

s’està encarregant de cobrar casa per 
casa el Rebut del Manteniment del 
canal del Rec dels beneficiaris que no 
tenen donada l’ordre de pagament per 
banc. Insistim  que per un millor 
funcionament intern en la gestió de 
l’Ajuntament és preferible efectuar el 
cobrament per banc, agrairíem doncs 
que els que no ho tenen s’avinguessin 
a acostar-se a l’Ajuntament per facilitar 
el nº compte.
FESTA MAJOR
Com cada any i durant principis del 
mes d’agost és farà el cobrament del 
rebut de la Festa Major, de 60€ per 
família, aquest rebut és totalment 
necessari per tal de poder cobrir totes 
les despeses que genera l’organització 
de la Festa Major i per que aquesta 
pugui ser Festa Major. Com sempre, 
agraïm de forma molt especial a 
aquelles famílies que tenen la 
sensibilitat de fer un donatiu, valorant-
ne molt positivament tots els esforços .

ANIMALS  DE  COMPANYIA

Cal recordar als amos d’animals de companyia que han de 
tenir-los censats en el cens que per tal finalitat disposa 
l’Ajuntament. El cens d’animals és necessari que estigui 
actualitzat per poder ser efectius en la prevenció de plagues. 
Moltes són les vegades que des de l’Ajuntament s’ha 
requerit que els amos d’animals de companyia es facin 
càrrec de la brutícia que aquests deixen als nostres carrers i 
places. Una vegada més, demanen la sensibilització i 
civisme d’aquestes persones i que tinguin el detall de recollir 
els excrements dels seus animals de companyia, per que 
està esdevenint un problema greu entre els veïns del poble 
però sobretot concentrat als C/ Girona, Nou, Tiradors i Horts. 
Així demanem la col·laboració dels veïns per que en cas de 
veure un comportament incívic en el propietari d’un animal 
de companyia  ens ho faci saber, ja que l’Ajuntament no pot 
actuar sense prova. Tant mateix recordem que els animals 
de companyia no poden anar sense lligar i  sols per els 
carrers. 



Altre problema i no menys greu és la 
pràctica habitual d’algun veí de deixar 
menjar a fora per als gats, és de sentit 
comú pensar que si els gats s’alimenten 
del que es dóna al carrer, també ho poden 
fer animals menys agradables a la vista, 
com poden ser les rates, rates que a més 
d’estar alimentades no coneixen cap 
depredador, incrementant així la seva 
població.
Per tal d’evitar  possibles problemes de 
plagues de rates o de mosques i cucs que 
vénen  atrets per la putrefacció del menjar, 
així com d’evitar trobar  plàstics i restes de 
paper d’alumini per les cantonades 
d’alguns carrers i horts, convidem a 
aquestes persones a que deixin de 
subministrar menjar als animals del carrer 
o que ho facin a dintre les seves cases i 
jardins a més d’inscriure’ls al cens 
d’animals municipal com a seus.

ANÀLISI  DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

L’ajuntament va sol·licitar a DIPSALUT que 
realitzes els anàlisi de la transmissió de la 
legionel·la e les instal·lacions del camps de futbol. 
Un cop rebuts els anàlisis el resultat ha estat 
satisfactori ja que indiquen que no hi detecció de 
legionel

MINIDEIXALLERIA

S’han entregat als empadronats del nostre municipi les targetes IDENTIFICATIVES de 
la Minideixalleria. És obligatóri presentar la targeta al moment de fer s de la 
Minideixaleria si encara no la teniu la podeu passar a recollir a l’Ajuntament en horari 
d’atenció al públic. Les targetes tenen únicament la funció de identificar a la persona 
que fa ús de la deixalleria, per evitar que persones d’altres municipis puguin aprofitar-
se del servei. Recordem que a la minideixalleria hi podeu dipositar, paper, cartró, vidre, 
plàstics, medicaments, bombetes, andròmines, i restes de poda i jardí, resta oberta 
dilluns i divendres i l’últim dissabte del mes de 10 a 13 del matí. Per a mes informació 
podeu acostar-vos a l’Ajuntament i/o consultar-ho a 

CIVISME DURANT LES FESTES

PETARDS degut a l’alt risc d’incendis que hi ha al nostre poble i per tal d’evitar que el 
mobiliari urbà en surti malmès, l’espai públic habilitat per els petards durant les revetlles 
de Sant Joan i Sant Pere, queda restringida a la Plaça Carles Camps.

APARCAMENTS Com sempre  la restricció d’aparcament en zones no senyalitzades 
continua en vigor i és ara en èpoques de major trànsit i assistència de gent al nostre 
poble quan els pàrquings que fins a dia d’avui hi ha habilitats ,per poder donar cabuda a 
tots els cotxes, queden petits, per això demanem que s’actuï amb bona diligència i 
s’intenti ocasionar el menys perjudici possible als veïns per motiu d’aparcament.

ACTIVITATS A LA PLAÇA és costum que durant l’estiu la major part de les activitats es 
realitzin ala Plaça Carles Camps, per tal d’evitar problemes i o possibles accidents, tenim 
costum de col·locar tanques i senyals de prohibició per tal de no permetre el trànsit rodat. 
Trobem que seria convenient informar a la mainada que mentre s’estigui efectuant 
alguna activitat a la Plaça o a qualsevol indret del poble s’abstinguin d’accedir-hi amb 
bicicletes, patins o patinets, ja que la prohibició és en general per tot tipus de trànsit rodat  
i no exclou en cap moment els que no portin motor. Tot i que sembla una mesura 
dràstica, no s’està prohibint, s’està intentant educar i sensibilitzar que l’espai en concret i 
durant l’estona que s’hi realitza una activitat no pot ser transitada. 



BÚSTIES
La falta de recursos econòmics i la coherència en els nostres actes, ens 
ha fet prendre la decisió de que només és deixaran exemplars de EL 
FULL en aquelles cases on habitualment hi visqui algú i que tingui 
bústia. El nombre d’exemplars que es malmeten per que resten entre la 
porta i el seu llindar o en bústies que no s’obriran fins passat mesos ens 
ha fet reaccionar i en moments com els que estem passant ajustant al 
màxim les despeses, no ens podem ni volem permetre el luxe ,de què 
les edicions de EL FULL quedin en l’abandó o es malmetin . En 
qualsevol cas, tothom podrà accedir al contingut de EL FULL consultant-
lo als exemplars que hi ha a la sala d’espera de l’Ajuntament i/o a la web
oficial de l’Ajuntament.

ACTUALITZACIÓ DEL CADASTRE:

Una de les actuacions que va fer  aquest ajuntament durant la passada legislatura, 
va ser sol.licitar una actualització de les dades del cadastre, ja que és va comprovar 
que existien greus diferencies entre la realitat i el que constava escrit, i això
perjudicava greument els interessos del poble i creava  diferencies importants entre 
veïns, alhora de pagar la taxa de l’I.B.I.  Conscients de que provocaria cert recel és 
va optar per fer, ja que el poble ha  de cobrar justament el que li pertoca i el ciutadà
ha de pagar el que s’ajusti a la realitat sense perjudici de ningú.  En l’actualitat ja 
s’ha acabat de fer l’actualització del cadastre i aquells veïns que estaven en una 
situació d’irregularitat rebran notificació dels canvis i de la seva repercussió
econòmica en la taxa de l’I.B.I.  És evident que els canvis poden semblar perjudicials 
de manera si és mira egoistament i de forma individual, però el que realment  s’ha fet 
és ajustar les dades a la realitat física dotar al  municipi d’uns ingressos  uns 
ingressos que podrà repercutir en millores .
Disculpem les molèsties que puguin ocasionar i des de l’Ajuntament així com des de 
l’Oficina del Cadastre s’atendran les reclamacions que és presentin.



ELECCIONS MUNICIPALS MAIG 2011

El passat diumenge 22 de Maig es van celebrar les Eleccions Municipals a tot l’Estat, Sant Llorenç de la 
Muga amb 171 electors censats va emetre 121 vots, el que significa una participació del  71%, tenint en 
comte el grau d’absentisme que hi ha arreu i el fet d’haver una única llista, és evident el grau d’implicació 
en el nostre municipi en matèria de política municipal. El resultat obtingut de les votacions va ser el 
següent:

PAPELETES NULES                   0
VOTS EN BLANC                        22
LLUIS VILA  PUJOL                     84  
PATRICIA SERRAT MURIO       55 
JOSEP SARDÀ CUSÍ                  69
ESTHER CLEMENTE I ISERN   63
PERE BRUGÉS I SEGUNDO     61

El dia 11 de Juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament  va tenir lloc el jurament del càrrec i presa de 
possessió per cada un dels candidats electes i la posterior constitució de la corporació, en el mateix acte i 
tal com especifica la Llei és va elegir Alcalde mitjançant paperetes secretes i amb el resultat de Lluís Vila i 
Pujol amb la majoria absoluta de vots possibles. 
Queda ara pendent de Ple la distribució de càrrecs i regidories en la que no és preveuen canvis respecte 
al comentat durant la campanya i de fet ja s’ha començat a treballar tenint-les en compte.

CAMÍ NATURAL DE LA MUGA

El recorregut que segueix el curs natural de la 
Muga té el seu inici/final al camí que surt 
direcció Can Serradell (pantà) i acaba a la 
desembocadura del riu a la Platja 
d’Empuriabrava , connectant diversos Espais 
Naturals d’Interès com els Penya-segats de la 
Muga, les Salines o els Aiguamolls de 
l’Empordà. La dificultat del recorregut varia 
segons l’orografia del paisatge, essent el tram 
que segueix l’embassament el que presenta 
més dificultat per les seves pendents. El 
recorregut es pot fer a peu, bicicleta o a cavall, 
ja que està que els Camins Naturals estan 
pensats per fer activitats sense motor i de 
respecte amb la natura.

TRANSHUMÀNCIA

Dies enrera vàrem poder veure al nostre poble com un any mes 
passaven fent transhumància les vaques que juntament amb els 
seus vedells i acompanyats de pastors i vaquers, fan el 
recorregut des d’Avinyonet de Puigventós  fins a Vilallonga de Ter 
on allà trien quines són les vaques que es quedaran allà i quines 
pujaran a pasturar més amunt. Aquest any per primera vegada 
han conviscut vaques i pastors amb persones interessades en els 
cavalls han volgut tenir l’experiència de conduir un ramat, 
experiència que en principi ha estat positiva i que podria repetir-
se millorant alguns aspectes. De tot això en trobareu un 
documental molt maco a l’Espai Terra al que podeu accedir des 
de la nostra web oficial.



Sant Llorenç és un poble 
petit, però engalanat
de records d’un bell pasta
on hi havia gent tant noble
com la que hi viu avui dia, 
gent atenta, divertida,
que assaboreix bé la vida
treballant amb energia.

La Muga li donà el nom
junt amb en Llorenç, el Sant.
Tot ell és un bell encant
que sorprèn sempre tothom.
La Vila té un Consistori
eficient i molt generós
que fa festes a l’engròs,
tot l’any hi ha bon repertori.

Puix que la Nit de Nadal
s’hi fa una gran foguera
que dóna calor de primera
per coure l’anyell com cal.
Pels Sants Cosme i Damià,
Patrons de la societat
de nom la Fraternitat
la diada té calor humà.

A l’agost, la Festa Major
és el millor esclat d’estiu
on al mig del poble s’hi viu
gatzares de germanor
ballant sardanes a ple dia
sota un cel net i blavós.
I a la nit, el més curiós
és veure corre amb alegria

a la mainada entre la gent
que al so de l’orquestra balla
mentre que la jovenalla,
uns menjant i altres bevent
d’un got  llarg i  a peu dret
discuteixen les jugades
de futbol més accidentades
que a la tarda al camps s’han fet.

Se’n fan tantes d’activitats
en aquest poble tan inquiet,
que tothom en surt satisfet.
I hom no vol ser indiscret
si diu als organitzadors
que la Festa de la Mongeta
és una jornada distreta
plena de llums i colors.

Cal parlar de les arrossades
que es fan a plena natura
perquè és una costum pura
que bé d’anyades passades,
i per totes les mestresses, 
la reunió de les puntaires
és observar amb bons aires
teixits de coixí ,sense presses.

També al poble dóna vida,
com exponent cultural 
una Agrupació Teatral
formada per gent decidida
que sap representar comèdies
divertides i de qualitat
com la de l’hivern passat
al teatre Jardí de Figueres.

Per tenir-nos ben distrets,
a l’ermita de Sant Antoni,
tothom pot ésser testimoni,
de que es beneeixen els panets
per obsequiar al personal
que ofereix, amb formalitat,
tota la seva amorositat
al Sant patró dels animals.

I esmorzar al munt de Sant Jordi,
i el sopar de final d’estiu
on la gent s’esplaia i riu
i també que hom recordi
un àpat de reconeixement
que ofereix la Fraternitat
a tots els socis jubilats.

Quin poble més complaent!

LES FESTES A SANT LORENÇ DE LA MUGA
Jordi Bech i Soler. Març 2011



PROGRAMACIO ACTES ESTIU 2011 

Com cada any s’ha redactat el programa de Festa Major i apareixerà en Cartells però hi ha una  gran 
quantitat d’activitats que organitza l’Ajuntament , o altres entitats o de forma privada però en els que 
l’Ajuntament hi col·labora en la Organització, que es realitzen durant l’estiu i que ara les detallem, de 
totes elles però en tindreu més detalls en Cartells iformatius, penjats als llocs habituals. Falta incloure 
activitats que estan per confirmar com l’excursió nocturna, passejada per les Fonts o Manualitats J.Serra, 
i com sempre animar  a tothom a participar-hi com a plantejar noves idees i activitats

23  JUNY     REVETLLA DE SANT JOAN          Font Pudosa                  Org.Cafeter

16 JULIOL   FESTA SOCI PETIT                         Societat La Fraternitat  Org.J.Societat 

17 JULIOL   CONCERT CORAL VEUS MUGA Darrera Església           Org .La Coral

31 JULIOL  CONCERT DESCONCERTANT      Plaça Carles Camps      Org.Ajtm.

6 D’AGOST FESTA FUTBOL                           Camp de Futbol/pl.Baix  Org.J.Futbol

9 D’AGOST DONACiÓ DE SANG                   Sala Exposicions Ajtm.   Org.J.Societat
CONCERT MUGADA                     Platànes Font Pudosa     Org.Privada

10 D’AGOST  FESTA MAJOR Org.Ajtm
MATI:     CERCAVILA

OFICI
APERITIU A LA PLAÇA
SARDANES

TARDA: SARDANES
NIT:        CONCERT I BALL

11 D’AGOST   BALL DE NIT                               Plaça Carles Camps     Org.Ajtm   

12 D’AGOST   BALL DE NIT                               Plaça Carles Camps     Org.Ajtm

13 D’AGOSTA FESTA DE LA SOCIETAT         Plaça Carles Camps     Org. J.Societat        
MATI:    CERCAVILA

OFICI
APERITIU DEL SOCI 
SARDANES

TARDA: SARDANES

NIT:        BALL DE NIT

14 D’AGOST  BOTIFARRA A LA FRESCA        Plaça Carles Camps    Org.Ajtm
(inscripcions a la barra Festa Major 10€ (entrepa i beguda)

DORMIDA A LA PLAÇA  

11/12 o 15 D’AGOST   CUCANYES INAFANTILS                                 Org.C.Mallart     

19 D’AGOST  SOPAR FINAL ESTIU                  Rambleta                     Org:J.Societat

21 D’AGOST VIII TROBADA PUNTAIRES       Rambleta                     Org.Puntaires

11 SETEMBRE APLEC DE PALAU                   Font de  Palau     Org.Ajtm.


