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CARTA DE L’EQUIP DE GOVERN

El vostre equip de govern

Benvinguts amics i amigues;

Ja tenim un nou full, amb alguns canvis en el 
seu format, això es deu a que la nostra jove 
veïna Marina Gomà està estudiant disseny 
gràfic i ens va proposar poder redissenyar 
el full, així seria el seu treball de fi de curs i 
a nosaltres ens va sembla una idea realment 
positiva. Des de l’equip volem agrair la seva 
feina i el seu interès per Sant Llorenç de la 
Muga,
També desitjar-li el millor a la Montse Bru-
gues en la nova etapa laboral que després 
de deu anys com a administrativa al consis-
tori, en el qual s’ha estat formant, fent molts 
cursets,alguns subvencionats per la diputa-
ció i altres pagats per el mateix ajuntament, 
ha decidit presentar-se a una convocatòria 
oberta a una altre administració pública i 
aconseguir el primer lloc, Moltes gràcies per 
la teva feina i el teu interès envers el poble i 
per la teva dedicació encomiable.  
I com no, donar la benvinguda a la persona 
que des de fa un mes us atén quan veniu a 
l’Ajuntament, la Nuri Espinosa, que pel poc 
temps que porta amb nosaltres estem real-
ment contents de la seva feina, dedicació i 
interès. 
Tot això ha fet que la edició del full es de-
mores dos mesos. 
El nostre crac esportiu en Martí Lagresa que 
fa una colla de mesos ens va venir a veu-
re, molt il.lusionat amb un projecte esportiu 
sota el braç i nosaltres des del primer mo-
ment vareu creure en ell i la seva il.lusió; vo-

lem agraïr a totes les entitats i a tota la gent 
que va col.laborar a fer que aquesta il.lu-
sió es convertís en una realitat, LA 1a FOX 
TRAIL de Sant Llorenç de la Muga. Amb 
una gran afluència de participants que vau 
marxar contents de la cursa i del seu entorn; 
Gràcies, gràcies i gràcies i ja saps que nosal-
tres sempre estem oberts a projectes bons 
pel nostre poble. 
També donem les gràcies al nostre amic i 
veí Josep Mª Anglès que ja fa uns anys que 
col.labora amb nosaltres organitzant la sorti-
da amb 4x4 i la passejada de les fonts i amb 
tot el que li demanem.
També tenim un record per una persona 
que malauradament ja no està entre nosal-
tres i que ha fet durant molts anys la foto del 
cartell de la festa major, entre moltes altres 
coses. El nostre estimat Joan Burrull. 
Agraïr a totes les entitats, al fútbol, al teatre, 
la societat, els caçadors, l’Adf i les puntaires, 
per tota la feina que fan pel nostre poble.
 
Un agraïment especial per el grup de volun-
taris que gairebé cada dissabte fan feines 
molt importants pel nostre municipi. 
Com ja sabeu a l’estiu el nostre poble està 
ple d’activitats i de molta gent que any rere 
any ens visita, per això us demanem com-
prensió i paciència si en algun moment us 
sentiu molestos per alguna cosa, i no dub-
teu en adreçar-vos a nosaltres per qualsevol 
tema, estem al vostre servei. Des de l’equip 
de govern us volem desitjar un bon estiu 
i una bona festa Major. Equip de Govern, 

Esther, Josep i Lluis. 
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ACTUACIONS MUNICIPALS

Millores a la carretera
Tríptic de patrimoni

Ermita de Sant Antoni

El cementiriMillores al centre cívic

Estalvi energètic

Aquest hivern s’ha fet una actuació de millora 
a la carretera del bac de la cadamont, on s’ha 
retallat una part de la muntanya a l’altura de 
la font fradera ademes el riu s’havia endut 
una part de la mateixa carretera, finalment 
s’hi ha posat grava així hem millorat el ferm. 
Els voluntaris han posat una barana de fusta 
aprofitant la que va sobrar del camí de can 
Serradell.

Des de l’Àrea de turisme podem dir que 
ja tenim acabat el tríptic de patrimoni 
on trobarem una petita descripció del 
valor patrimonial dels dotze punts mes 
emblemàtics del nostre poble.

Ben aviat senyalitzarem amb un faristol de 
ferro cada un dels dotze punts.

El cost d’aquesta actuació ha estat 
subvencionat per la Diputació amb el 
90%.

A l’ermita de Sant Antoni s’ha fet una 
actuació d’urgència per les filtracions 
d’aigua a la part que dona a la carretera 
d’Albanyà i ja hem aprofitat per repicar i 
rejuntar les façanes que estaven en mal 
estat.

Al cementiri municipal s’ha consolidat les 
aceres del voltant dels ninxos i s’ha repicat 
i rejuntat la façana exterior de sant Andreu.

De l’ajuntament som molt conscients de la 
necessitat de reduir costos, així que estem 
substituït les bombetes del camp de futbol, 
del poliesportiu, del pont vell i de les torres 
del municipi per leds; així anar reduint el cost 
del consum elèctric.
Ara ja tindrem gairebé tot l’enllumenat públic 
amb leds. El cost d’aquesta actuació ha estat 
subvencionat per la Diputació amb el 90%.

Hem acabat de pintar les obertures del centre 
cívic, la porta i finestres de la terrassa, així aquest 
estiu lluirà.
A més ja tenim instal.lada la caldera de biomassa 
per poder posar en funcionament la xarxa de calor 
per escalfar tant el centre cívic com l’ajuntament.
El cost de la caldera de Biomassa ha estat 
subvencionat per la diputació amb un 80%.
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Actuacions en procediment
* La font pudosa, volem fer una millora i crear un espai on tots ens hi trobem a gust tant de dia 
com de nit.

*Nou multi joc infantil. Al parc Saleses, els voluntaris han col.locat un nou joc infantil i aprofitarem 
per reparar tots els jocs malmesos tant del parc Salesas, com del parc d’en Pep i el del vall 
muga.

*L’Ajuntament ha tingut les primeres converses amb l’ACA per poder construir un passallís 
darrera can Terrats i així poder donar accés als veïns que viuen a l’altre costat del riu i a la 
vegada tenir un bon pas per camions, maquinaria pesant i el que calgui en cas de qualsevol 
emergència al sector de la Cademont i la Resclosa.

ACTUACIONS MUNICIPALS

Us recordem que...

Si teniu interès en publicar un article, El Full està obert a la “ Participació ciutadana”, 
a l’opinió dels veïns, visitants i tothom que vulgui donar a conèixer el seu punt de 
vista sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Llorenç de la Muga. 
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ACTUACIONS MUNICIPALS

RESUM DE LES ACTES DELS DARRERS PLENS 
MUNICIPAL

Ple de 23 de Novembre 2015

Resum del acta de la sessió extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament de 23 de novembre de 
2015:

Primer: Es fa el sorteig per a l’elecció dels 
membres de la mesa electoral per a les 
eleccions dels dia 20 de desembre de 2015.

Segon: Per unanimitat s’acorda aprovar 
inicialment el nou Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) supamunicipal de la Serra 
de l’Estela.

Tercer: S’anomena al regidor Josep 
Sardà i Cusí representant de l’Ajuntament 
a l’Associació de Defensa Forestal, en 
substitució del Sr. Pere Brugués Segundo.

Quart: Per tal de donar compliment a les 
obligacions establertes a la Llei 19/2014, 

de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, s’acora l’adhesió 
al Portal de Transparència, del Consorci 
AOC i la sol·licitud d’alta als serveis SEU-E. 
TRANSPARÈNCIA i E-TAULER

Neteja d’horts i parcel·les Mantinguem els carrers nets

Com cada any us demanem que netegeu les 
vostres parcel·les o horts, aquest any també 
us voldria demanar que les restes vegetals 
i de poda es portin a la deixalleria doncs 
estem fora de termini de crema. 

Ens hem trobat restes de poda a la llera 
del riu i l’ACA ens ha obert un expedient 
sancionador que esperem que no passi 
d’aquí; Per tant us demano la vostra 
col·laboració.

També demanem col·laboració ciutadana a 
l’hora de mantenir els carrers nets, sobretot 
als propietaris dels gossos que tinguin cura 
de recollir els excrements que els seus 
animals de companyia deixen als carrers, 
places... així com a la zona de la pudosa, ja 
que és un lloc de passeig i joc dels infants.

Reiterem també que s’hauria d’evitar deixar 
menjar per animals als carrers i places per 
raons de salubritat.
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Ple de 28 de Desembre 2015

Ple de 28 de Gener 2016

Resum del acta de la sessió extraordinària 
del Ple de l’Ajuntament de 28 Desembre de 
2015.

Primer: S’aproven les actes de les sessions 
del Ple de 24 de setembre de 2015, de 26 
d’octubre i de 23 de novembre.

Segon: Es dóna compte dels Decrets dictats 
pel Sr. Alcalde: Decret de 24/09/2015. 
Aprovar la concessió de llicències d’obres
menors:

·Llic. Obres 24/15: A J.A.C.M., per 
l’arranjament de l’edifici del c/..L’Encontrella, 
3.

·Llic. Obres 27/15: M.C.S.M., per remolinar 
façana del c/ Dels Horts de la finca de la Plaça 
Carles Camps, 7.

Decret de 28/09/2015. Iniciar expedient 
per a licitar l’adjudicació del contracte 
d’obra, subministrament d’energia i servei 
de manteniment integral per a la instal·lació 
d’una caldera de biomassa forestal per al 
subministrament tèrmic dels edificis  de 
l’Ajuntament i del local social “la Societat”.

Decret de 05/10/2015. Aprovar factures i 
ordenar el seu pagament.

Resum de la sessió del ple de l’ajuntament de 
28/01/2016:

Primer:   Havent-se sotmès a exposició 
pública l’expedient d’aprovació del 
Pressupost de l’exercici 2016, amb les basses 
d’execució i la plantilla de personal sense 
que s’hagi presentat cap reclamació, resta 

Decret de 15/10/20015. Justificar 
subvenció de la Diputació de Girona per 
a les despeses culturals de l’any 2015, per 
import de 4.252,90 €.

Decret de 19/10/2015. Aprovar factures i 
ordenar-ne el seu pagament.

Decret de 26/10/2015. Sol·licitar a la 
Diputació de Girona una subvenció per al 
finançament de les despeses de reparació 
del terreny de joc i la instal·lació d’una 
tanca de protecció perimetral del Camp 
Municipal de Futbol.

Decret de 26/10/2015. Justificar part de 
la subvenció per a l’actuació de construcció 
d’elements reductors de velocitat al tram 
urbà de la carretera d’Albanyà, per import 
de 8.367,16 €.

Decret de 09/11/2015. Acceptar factures i 
ordenar-ne el seu pagament.

Decret de 19/11/2015. Aprovar factures i 
ordenar-ne el seu pagament.

Decret de 23/11/2015. Iniciar expedient 
de suplement i habilitació de crèdit.

definitivament aprovat.  

Segon:  Havent-se sotmès a exposició 
pública l’expedient del Pressupost de 
l’exercici 2015, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació, la modificació resta 
definitivament aprovada.
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Tercer:  Amb el vot favorable dels Srs. 
Lluís Vila, Esther Clemente i Josep Sardà, i 
l’abstenció dels Srs.  Joan Martínez i Sandra 
Quera, el Ple acorda .ajudicar el contracte 
d’obra, subministrament d’energia i servei 
de manteniment integral per a la instal·lació 
d’una caldera alimentada amb estella forestal 
per al subministrament tèrmic als edificis 
de la seu de l’Ajuntament i el local social 
del municipi de Sant Llorenç de la Muga, a 
IMARTEC ENERGIA S.L.
 

Quart:  S’acorda aprovar el pagament de 
la factura d’En Josep Xatart Moncanut, , 
per un import de 81.963,59 €, per l’obra de 
substitució de la coberta de La Societat la 
Fraternitat, i ordenar-ne el seu pagament.

Resum del acta de la sessió del ple de 
31/03/2016:

Segon:  Es dóna compte dels Decrets dictats 
pel Sr. Alcalde: 

Decret de 30/12/2015: Aprovar factures i 
ordenar-ne el pagament.

Decret de 14/01/2016: Rectificar el rebut 
del 3er trimestre del 2015 del servei de 
subministrament aigua i emetre liquidació 
correcta.

Decret de 15/01/2016: autoritzar la 
instal·lació de terrassa amb taules i cadires al 
restaurant El Canonge.

Decret de 18/01/2016: Deixar en suspens 
el decret de 26/11/15 de suspensió del 
subministrament d’aigua mentre l’interessat 
compleixi pla de pagament acordat amb 
XALOC.

Decret de 18/01/2016: Autoritzar l’accés al 
regidor J.M. als expedients dels pressupostos 
del 2014, 2015 i 2016 a la seu de l’Ajuntament 
i denegar l’accés i consulta a la liquidació del 
pressupost 2015 i a tenir còpia indiscriminada 
i íntegra dels expedients del 2014, 2015 i 
2016.

Ple de 31 de Març 2016

Decret de 28/01/2016: Aprovar factures i 
despeses i ordenar-ne el pagament.

Decret de 08/02/2016: Iniciar el 
procediment per a la confecció de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015.

Decret de 29/02/2016: Acceptar la cessió 
per part de J.T.S. dels nínxols 180 i 181 i 
abonar la compensació econòmica que 
correspongui.

Decret de 03/03/2016: Aprovar factures i 
despeses i ordenar-ne el pagament.

Decret de 16/03/2016: Aprovar despesa i 
ordenar-ne el pagament. 

Decret de 17/03/2016: Aprovar la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2015.

Tercer:  Acords de la Junta de Govern
Es dóna compte al Ple dels acords presos 
per la Junta de Govern, donant lectura a les 
actes corresponents.

· Junta de 14/01/2016 
- Informació d’assumptes en tramitació i 
assistència a l’Alcalde. 
- Justificar l’ajut atorgat per DIPSALUT 
per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut (Pm07).
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- Justificar la subvenció del Departament 
de Governació de la Generalitat de 
Catalunya per retribuir els càrrecs electes 
locals l’any 2015, per import de 9.299,04 
€.

· Junta de 21/01/2016.

-Informació d’assumptes en tramitació i 
assistència a l’Alcalde. 
- Concedir la següent llicència d’obres 
menors: 
 · Llicència d’obres 1/16. M.R.P.P. Per 
arrencar tres arbres del  jardí
- Concedir  una pròrroga d’un any i sis 
mesos per a l’execució de la següent 
llicència d’obres majors:
·Llicència d’obres 35/2011. F.F.C., per 
a l’execució del projecte executiu de 
reforma i rehabilitació d’habitatge familiar 
aïllat a Ca la Pastora

· Junta de 04/02/2016:

- Informació d’assumptes pendents i 
assistència a l’Alcalde. S’acorda anomenar 
“camí de Sant Jordi” al carrer que surt de 
l’aparcament de la carretera d’Albanyà, 

i que enllaça amb el camí de pujada a 
l’ermita de Sant Jordi. 
- Concedir la següent llicència d’obres 
menors: 
· Llicència d’obres 2/16. E.F.C.: per fer una 
doble paret aillant de 5m per 5 m. dins del 
pati del c/ del Pont núm.10. 
- Tenir per efectuada la comunicació 
ambiental preceptiva pel Sr. C.J.F. de l’inici 
de l’activitat d’habitatge d’us turístic, a la 
finca del c/ Les Feixes núm. 12.
- S’acorda el pagament d’una donació de 
240,00 € a La Marató de TV3

· Junta de 15/02/2016:

- Informació d’assumptes pendents i 
assistència a l’Alcalde. 
- Sol·licitar una subvencions de la Diputació 
de Girona  del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, anualitat 2016, 
i sol·licitar la subvenció per import de 
28.878,00 €  pels conceptes següents:
1) 4.331,70 €, per a la programació 
d’activitats culturals. 
2) 4.045,63 €, per a despesa corrent, per l’ 
enllumenat públic
3) 20.500,67 €, per inversions, destinat 
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a les actuacions d’ arranjament de la 
Font Pudosa i la instal·lació d’elements 
multijoc al parc Família Salesa Adjudicació 
del contracte menor per a la fabricació i 
instal·lació de faristols metàl·lics i plaques 
en acer tipus “corten” per a la senyalització 
de monuments a Sant Llorenç de la Muga,  
a SERRALLERIA MITJÀ S.L., per un import 
de 6.257,99 €, més 1.314,18 € en concepte 
d’IVA.
- Incoar expedient per a la revocació de la 
llicència d’obres menors concedida el 30 
de març de 2015 al Sr. J.O.B., a l’expedient 
núm. 7/2015.

· Junta de 03/03/2016:
-Informació d’assumptes pendents i 
assistència a l’Alcalde. 
- Contractar el subministrament energètic 
de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la 
Muga amb HOLA LUZ. COM
- Concórrer a la convocatòria de la 
Diputació de Girona i demanar una 
subvenció de 3.834,13 € per a la neteja i 
arranjament del Camí de la Cadamont. 
- Proposar al proper Ple de l’Ajuntament 
l’aprovació de l’ordenança reguladora de 
l’us de les sales i dependències municipals
- Aprovació i pagament factures

· Junta de 17/03/2016:
-Informació d’assumptes pendents i 
assistència a l’Alcalde. 
-S’aprova el pagament a l’Ajuntament 
de Llers de la quantitat de 4.608,39 € en 
concepte de despeses de manteniment 
de l’escola de Llers
-Concedir les següents llicències d’obres 
menors: 
· Llicència d’obres 4/16.  J.O.B., per posar 
una tanca metàl·lica. a Can Patllari
· Llicència d’obres 5/16. A.V., per 
pavimentar, rejuntar parets, pintar, posar 
instal·lacions, finestres i portes, al  Mas La 
Conjunta
· Llicència d’obres 6/16. E.C.I., per canviar 
la porta d’entrada del restaurant Samuga.
- Sol·licitar a la Diputació de Girona una 
subvenció per a finançar les despeses 
d’organització de la Fira de la Mongeta 

2016
- Sol·licitar dues subvenció del Servei de 
Monuments de  la Diputació de Girona 
per a obres de restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial: per 
a la rehabilitació de la Torre de Guaita, 
per import de 26.209,85 €, i per a la 
impermeabilització de la coberta del 
Portal de Dalt, per import de 10.829,84 €.  
- Aprovar el Conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i 
l’Associació ADRINOC per al finançament 
de l’Associació ADRINOC per a dur a 
terme el programa Leader 2014-2020
- Aprovar un ajut econòmic per import de 
100 €, a la Fundació Esclerosi Múltiple, 
per a la lluita contra l’esclerosi múltiple i 
els seus efectes socials. 

Quart: Havent estat sotmesos a exposició 
pública durant el termini preceptiu sense que 
s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, 
resten aprovats de manera definitiva el 
pressupost general de la Corporació per 
l’exercici 2016, amb les bases d’execució i la 
plantilla dels llocs de treball.
Es fan públics el resum per capítols del 
pressupost aprovat i la plantilla de personal 
de la corporació:
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Pressupost 2016

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Despeses de personal 104.507,43 €

2 Bens corrents i serveis 158.208,05 €

3 Despeses financeres 949,31 €

4 Transferències corrents 19.548,30 €

6 Inversions reals 18.600,00 €

7 Transferències de capital 0,00 €

8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 12.386,91 €

TOTAL 314.200,00 €

DESPESES:

INGRESOS:

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT

1 Impostos directes 125.976,06 €

2 Impostos indirectes 4.860.00 €

3 Taxes i altres ingressos 65.964,88 €

4 Transferències corrents 117.358,86 €

5 Ingressos patrimonials 40,20 €

6 Alienació inversions reals 0,00 €

7 Transferències de capital 0,00 €

8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 0,00 €

TOTAL 314.200,00 €
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PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIS:

PERSONAL LABORAL :

Lloc de treball Núm. Escala Subescala Observacions

Administratiu 1 Adm. General Secretari habilitat

Lloc de treball Núm. Característiques Observacions

Agutzil 1 Serveis múltiples

Auxiliar administ. 1 Auxiliar 

Cinquè: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DEL 2015
 El Sr. Secretari dóna compte al Ple de la 
Corporació de l’aprovació, mitjançant Decret 
de 17 de març, de la liquidació del pressupost 
de la Corporació per a l’exercici 2014, i del 
contingut de la liquidació aprovada. 

Sisè: S’aprova provisionalment l’Ordenança 
Fiscal núm. 15, reguladora dels preus 
públics per la utilització de les sales, 
equipaments i dependències municipals. 
L’ordenança es sotmet a exposició pública 
durant 30 diesTranscorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions,  l’acord adoptat quedarà 
definitivament aprovat.

Setè: OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA
El Sr. Secretari dóna compte al Ple de l’informe 
trimestral d’avaluació del compliment dels 
objectius fixats a la Llei Orgànica 2/2012, 
segons el qual la Corporació acompleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
l’objectiu de la regla de despesa.

Vuitè:  PRECS I PREGUNTES

- L’Alcalde vol aclarir algunes qüestions sobre 
la convocatòria de la sessió del Ple.
Al Ple de 9 de juliol de 2015 es va acordar 
que les sessions ordinàries serien trimestrals 
i es durien a terme l’últim dijous dels mesos 
de març, juliol, setembre i desembre, i 
s’atribuïa a l’Alcalde la facultat de modificar 
el dia i l’hora, amb un marge d’una setmana. 
La voluntat d’aquesta regulació és tenir una 
data fixa amb caràcter general, però que 
serà convocada per l’Alcalde segons les 
necessitats i el calendari que s’esdevingui en 
cada cas  

El Ple que corresponia celebrar a finals del 
mes de març ha coincidit amb una reunió 
que l’Alcalde té convocada la tarda del dijous 
31 de març a Girona, i amb que el dilluns 
anterior (28 de març, dilluns de Pasqua) és 
festiu, i que el dijous anterior (24 de març, 
dijous Sant) el Sr. Secretari no acudiria a 
l’Ajuntament per la tarda. Donat que s’ha 
d’aprovar i donar compte de la liquidació del 
pressupost de l’any anterior abans del 31 de 
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març, era imprescindible que el Ple es celebrés abans, motiu pel qual el dia més proper era el 
dilluns 21 de març.
Per això, el 18 de març es va convocar el Ple ordinari pel dilluns 21 a les 17:00 h. de la tarda, 
però davant la protesta del regidor Sr. Joan Martínez per excedir el marge màxim d’una setmana 
de que disposa l’Alcalde per modificar la data de la convocatòria, es va deixar sense efecte la 
convocatòria. I donada la necessitat de convocar el Ple abans del dia 31 de març, de que el 28 
era festiu i de la impossibilitat de fer-ho per la tarda del mateix dia 31, ha quedat com a únic 
remei fer aquesta convocatòria, de manera excepcional, a les 12:00 del matí, amb les dificultats 
que això comporta tant pels treballadors de l’Ajuntament com pels mateixos regidors. 
Dit això, vol el Sr. Alcalde que consti la voluntat de mantenir els dies i hores preestablerts de les 
sessions del Ple llevant que no hi hagi una causa de força major, i de intentar consensuar amb 
els regidors els canvis quan sigui necessari modificar-les, així com a donar la major informació 
i facilitar la  tasca dels regidors de l’Ajuntament. Però, alhora, demana als regidors que s’evitin 
actituds que obstaculitzin el normal funcionament dels òrgans de l’Ajuntament.
     
 - Sentència contenciosa sobre el rec.
l’Alcalde informa que el 21 de març passat el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona 
va dictar Sentència en el procediment contenciós administratiu interposat contra la denegació 
d’una llicència d’obres demanada per tancar l’accés a la bassa de desguàs del rec municipal, 
situada dins del pati del Molí. 
La Sentència dóna la raó a l’Ajuntament i entén que la llicència estava ben denegada. I  és 
especialment rellevant perque reconeix la titularitat municipal del rec 

I no havent cap més punt a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un quart de set de la 
tarda,  de la qual s’estén la present acta de la que jo, el Secretari, en dono fe.
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Sentència Canal de Rec

El passat dia 21 de març de 2016 el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona va dictar 
Sentència en el procediment contenciós administratiu que es va interposar l’any 2013 contra la 
denegació d’una llicència d’obres demanada per tancar l’accés a la bassa de desguàs del rec 
municipal, situada dins del pati del Molí.

La Sentència dóna la raó a l’Ajuntament i entén que la llicència estava ben denegada, doncs el 
tancament no estava previst en el projecte inicial i, quan es va demanar, estava ja afectat per 
la suspensió de llicències derivada de la tramitació del nou POUM, normativa que impedeix la 
concessió de la llicència ja que qualifica el rec com a bé públic.

Els demandants negaven que el rec fos de titularitat municipal, i sobre aquesta qüestió la 
Sentència és molt il·lustrativa quan diu que: “en consecuencia, el riego de agua que deriva 
del canal municipal, aunque transcurra por la finca de los actores, es de propiedad municipal 
y, por tanto, un bien de dominio público que no puede resultar ajeno a la hora de delimitar su 
acceso”.

Ens felicitem de poder comunicar als veïns que l’Ajuntament ha pogut defensar amb èxit que 
el rec és un bé de domini públic municipal i, per tant, de tots els veïns, i que ningú no se’l pot 
apropiar.

13
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Excursió 4 x 4. Un tomb per la Muga

Com cada estiu el Sr. Josep Angles i l’ajuntament organitzem una sortida amb cotxe 4 x 4. 

Aquest any anirem a indrets desconeguts per molts de nosaltres com per exemple el castell de les 
escaules i el colomar del bertran. 

Serà el dia 21 d’Agost i sortirem de la plaça a les vuit del matí. Cal apuntar-se a l’ajuntament o bé 
a Can Martí.

Excursió 4 x 4. Un tomb per la Muga

Mare de Déu del 
Pau

Mare de Déu de 
la Salut

La Trilla

El Bertran

Ferrerós Les Corts

La Muga

La Muga

La Cadamont

Can Vila de 
Subirats Castell de les

Escaules

La Muntada
Les Escaules

LES ESCAULES

BOADELLA 
D’EMPORDÀ

Can Serradell

Mas perafi ta

Olivada

El Pla d’Amigó

Can 
Vilanova

Macanet de 
Cabrenys

DARNIUS

El Segalar
PANTÀ DE 
DARNIUS 

BOADELLA

La Cortada
Sant Jordi

SANT LLO-
RENÇ DE LA 

MUGA

Sant Feliu de 
Carbonils

Coll de 
Ferrerós 

Pon S.
Antoni

Coll de 
Palomeres

ColomerColl de principi

Bassegoda

Càmping 
Bassegoda

ALBANYÀ

La Figa
Sant Bartomeu 

de pincaró 

Setmana mobilitat sostenible

Aquest any dins la setmana de la mobilitat sostenible farem una caminada, anirem de la 
carretera Vella de Sant Llorenç a Albanyà.

Es farà el dia 18 de setembre i sortirem de l’ermita de Sant Andreu, passarem per dins del 
poble fi ns el pont del Grau, continuarem per la carretera del Cadamont fi ns a Can Terrats, 
pujarem a Can Manera, creuarem la Muga per anar a Can Manel i esmorzarem a la Font de 
Palau i tot seguit fi ns a Albanyà.
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1ª FOX TRAIL DE SANT LLORENÇ DE LA 
MUGA

Com molts ja sabreu el passat 27 de Març es va celebrar en el nostre poble la primera edició de 
la cursa de muntanya de Sant Llorenç de la Muga, batejada com a ‘Fox Trail’. 
Aquest esdeveniment, que es portava estudiant i planificant durant quasi bé sis mesos, ha 
resultat ser tot un èxit tenint en compte la gran repercussió que ha tingut a la comarca i el molt 
que se n’ha parlat.
I varen participar un total de 186 corredors entre les dues distàncies (7km i 15km), cosa que 
va superar, i molt, les expectatives que ens havíem marcat uns mesos abans (creiem que 
acudirien uns 80 corredors com a màxim).

I es per això que agraeixo a tothom pel suport donat ja que vàrem aconseguir entre tots el nostre 
objectiu que era posar el poble en el mapa del món de l’esport. Contents de poder mostrar a 
tots els corredors els paratges i llocs que arribem a tenir a Sant Llorenç (Pont Vell, Font del 
Turó, Sant Jordi, Torre de la Guaita...). Hi havia molta gent que desconeixia tota aquesta zona i 
trobàvem que ja era hora de demostrar que aquí també tenim un medi espectacular.

Podem assegurar que aquesta ferm iniciativa perdurarà durant molt de temps i tindrem Fox Trail 
permanentment cada any!
De cares a l’any que ve podem fer-vos un petit avanç i dir-vos que hi haurà nous recorreguts, 
els quals aquest estiu ens hi posarem a treballar de valent i els estudiarem detalladament 
perquè superin els de la primera edició! 
Estem molt contents d’haver donat la visió als corredors de que aquest poble és molt gran, i 
encara més quan tots els habitants ens ajuntem pera aconseguir el que ens proposem. Visca 
Sant Llorenç, que som collonuts!
Salut, molts de quilòmetres i gas!

Atentament, Martí 

Sant Llorenç de la Muga,
11/05/16
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GRUP MUNICIPAL D’ERC

BALANÇ DEL PRIMER ANY
 
Benvolguts veïns, ja ha passat un any de les darreres eleccions municipals i gairebé sis mesos 
del darrer Full. Ha passat molt ràpid, molt! I ha sigut per a nosaltres, la Sandra i en Joan, 
sobretot un any d’aprenentatge.

Un any on hem pres consciència del que representa ser càrrec electe. De les seves servituds i 
obligacions, però sobretot de la gran responsabilitat d’estar al servei dels nostres veïns, per a 
totes les vostres necessitats i dubtes.

No ha sigut un any fàcil. Ens hem trobat amb un Equip de Govern, de tres regidors, tancat en 
si mateix i amb cap intenció de compartir cap decisió amb nosaltres.

Un Equip de Govern gens acostumat a tenir oposició i a considerar la feina d’aquests dos 
regidors (en les seves pròpies paraules) “obstruccionista i no constructiva”.

Un any en el que hem hagut de dir a l’Equip de Govern que no s’estaven fent bé les coses i 
que no comptessin amb la nostra aprovació.
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Perquè en el fons a aquest Equip de Govern li molesta que li facin preguntes, i aquesta és la 
nostra feina principal.

Perquè aquests dos regidors no han estat mai convidats a participar a cap òrgan de decisió 
municipal. La gran majoria de temes de l’Ajuntament són aprovats per decisió directa de 
l’Alcalde via decret o bé per decisió de la Junta de Govern, de la que formen part només 
l’Ester, en Josep i en Lluis.

Aquests dos regidors només poden assistir a un Ple cada 3 mesos. 

Però no us penseu que tot això que us expliquem ens desanima. Perquè tan es fa feina a 
l’Ajuntament com a fora d’ell.

I n’hem fet de feina aquest any, aprenent com es fan les coses a altres pobles, formant-nos 
per saber els drets i deures que tenim com a regidors o participant en xerrades sobre la 
transparència de les institucions i la lluita contra el frau. Tot això hem fet per servir al nostre 
poble.

Com també hem fet feina participant i recolzant les activitats que s’han dut a terme, organitzades 
per les entitats  o fruit de la iniciativa particular.

És clar que està molt bé restaurar el campanar, instal·lar la caldera de biomassa, fer obres a les 
capelles de Sant Antoni i Sant Andreu, al camí de la Cadamont o a la Font Pudosa. 

Està molt bé! Però creiem que s’ha de fer explicant abans i després perquè es prenen aquestes 
decisions i quin preu tindran.

 Perquè aquests dos regidors pensem que s’ha d’escoltar la gent. Som a l’Ajuntament  per 
estar al vostre servei.

I escoltant les vostres opinions, els problemes i les vostres il·lusions és quan veiem que 
vosaltres, els nostres veïns, valoreu el nostre esforç i ens demaneu que no afluixem.

Seguirem demanant respostes, seguirem reclamant que es facin els Plens en horari més 
adequat perquè la gent hi pugui venir. Seguirem treballant per una gestió més transparent.

Perquè d’això es tractava quan ens vam presentar per treballar pel nostre poble, de ser l’eina 
per construir el poble que volem per tots.

Un poble sempre canviant en un País que lluita per ser mé lliure i més just per a tots!

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
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Benvolguts socis i veïns,

Ja tenim a tocar l’estiu! I ja fa flaire de Festa Major! 

Des de la Junta de la Societat la Fraternitat volem aprofitar aquest 
espai del Full per fer un repàs del que hem anat fent aquests 
darrers sis mesos i del que tenim pensat per a aquest estiu.

Voldríem començar per agrair a tothom que ha col·laborat en 
l’organització dels diferents actes que hem anat realitzant i tots 
els que ens hi heu acompanyat.
 
Gràcies a tots ells hem pogut gaudir de la Quina, el Tió, el Brou de la Nit de Nadal, la recepció dels 
Patges Reials, el Carnaval Infantil o els tallers i el dinar de Sant Jordi.

Sempre hem dit que si la Societat la Fraternitat batega, i batega molt fort, és gràcies als seus socis. 
I això es pot percebre en cada acte que s’organitza i amb l’acollida que rep per part de la nostra 
gent.

I quan veiem aquesta resposta  és quan ens il·lusionem i ens veiem capaços de tot! 

A nivell organitzatiu, us recordarem que el dia 26 de març vam realitzar l’Assemblea General 
Ordinària amb la presència d’una cinquantena de socis. 

Es va fer memòria del que s’havia esdevingut durant l’any, es van  aprovar els comptes de l’any 
passat i es va presentar i aprovar el pressupost per l’any actual. 

També es van presentar els canvis a la Junta. 

La Núria Penicot va deixar de ser Presidenta (i des d’aquestes línies li enviem un petó) i va ser 
substituïda per en Carles Mallart. L’Anna Costa i en Toni Cuartero són la nova secretària i tresorer i 
en Pere Brugués s’ha afegit als vocals Joan Martínez, Cesc Torrents i Jordi Gossa.

Recalcar també que gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa (estelles de fusta) l’Ajuntament va sol·licitar a aquesta Junta signar un conveni 
per tal de poder-la instal·lar a l’edifici de la Societat la Fratermitat. Així es podrà escalfar més 
econòmicament l’Ajuntament i la Societat. El conveni es va signar a inicis del mes d’abril i les obres 
estan practicament acabades. 

Aquesta Junta segueix treballant per tal de millorar dia a dia la Seu de la nostra Associació. A finals 
de maig, vam fer una jornada de neteja i endreça del magatzem de sota l’escenari i seguim en la 

ENTITATS LOCALS

Societat La Fraternitat
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línia de rematar la feina pendent a l’escenari, la sala i el pis de dalt.

També explicar que, gràcies a la feina i els contactes del soci Raül Pérez, hem portat a digitalitzar 
i classificar la documentació que, des del 1907, disposàvem de la nostra Societat. 
Aquesta documentació ha estat dipositada a l’arxiu comarcal per tal de garantir-ne la seva 
conservació.
Des de la junta fem una crida a tots aquells que tingueu fotografies antigues o documents de 
La Societat a que ens ho feu saber per tal de fer-ne còpies i poder ampliar la memòria històrica 
de la nostra entitat.

Afegir que la sòcia Lisa Challans està treballant perquè la Societat la Fraternitat pugui tenir un 
piano. I ja porta recaptats prop de 300€! Moltes gràcies Lisa!

I que estem super contents d’haver col·laborat en l’organització de la FOX TRAIL, cedint la Sala 
i ajudant  en el repartiment dels dorsals de la cursa. Ja falta menys per la 2ª FOX TRAIL!

Per acabar, explicar-vos que ja estem treballant en els actes del Dia de la Societat, que aquest 
any serà el diumenge 7 d’agost, però que abans ja us podem anunciar que tenim pensades 
altres activitats per a tota la família:

.- El dissabte 18 de juny farem un Taller de fer Ratafia i Coques.
 Serà un taller familiar que començarà al matí per recollir les herbes que ens calen per fer la 
ratafia i a la tarda elaborarem les coques i la ratafia.

.- El dijous 23 de juny ens afegirem als actes per portar la Flama del Canigó.
Des de fa una colla d’anys, l’Ajuntament de Sant Llorenç organitza l’arribada de la Flama del 
Canigó. Aquesta flama arriba al nostre poble fent relleus des de Figueres i passant per Llers i 
Terrades. Els relleus porten la Flama a peu. Des de la Junta us animem a inscriure-us! 

.- El diumenge 10 de juliol farem la 1ª Jornada de Caiacs a l’Embassament de Darnius. 
Aviat us anunciarem els detalls d’aquesta activitat que ens fa una especial il·lusió. Un dia per 
descobrir l’embassament de la mà d’uns guies experts pensat per a tota la família. I gratuïta 
pels socis menors de 8 anys!

Ja veieu que no parem! Aviat us donarem més detalls de cada activitat. I encara tenim alguna 
sorpresa guardada per a aquest estiu...

Estem encantats de treballar per a la nostra estimada Societat i per al nostre poble! 
I ens complaurà rebre les vostres suggerències, la vostra col·laboració i la vostra participació, 
les quals, de ben segur enriquiran la vida social, cultural i recreativa de Sant Llorenç.
Perquè totes les activitats sempre són obertes a tothom. Sigui soci o no ho sigui! 
Perquè la Societat la Fraternitat és la casa de tots!

Que tinguem un bon estiu i una magnífica Festa Major! 

La Junta de La Societat la Fraternitat.

Podeu trobar més informació a:
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              www.societatlafraternitat.cat / www.facebook.com/SocietatLaFraternitat  

i ens podeu contactar al correu@societatlafraternitat.cat 

NOU TELÈFON 688991907   

El proper 16 de Juliol farem una premier de la nova 
obra a Vila-Sacra, una vila que ens ha acollit amb els 
braços oberts per a poder presentar- la a la comarca. 
Fa mesos que la estem preparant, i ara ja estem 
assajar-la dos cops a la setmana, ah!! i la realització de 
tot els decorats i vestuari, va a tot gas per tenir-ho tot 
a punt. Però sabem que la nostra veritable estrena serà 
a Sant Llorenç, a casa nostra, dins del marc de la Festa 

la Temporada 2015 / 2016 finalitzada

La Temporada s’ha acabat i ja estem treballant per tal de 
millorar les instal.lacions del camp Municipal i intentant 
aportar cares noves a la banqueta i al terreny de joc.

L’equip a quedat classificat a mitja taula gràcies a la bona feina feta pels jugadors i també del 
nostre entrenador l’ALEX FERRER i el nostre delegat JOAN CUFÍ. Pel que fa a la banqueta 
per la propera temporada que encetarem en breu, tindrem nou entrenador en JOAN LOPEZ. 
No serà un entrenador nou per nosaltres, ja que fa tres temporades ja va dirigir el nostre 
equip. Desde la Junta l’ajudarem en tot el que necessiti i desde aquí voldríem desitjar-li 
molta sort en aquesta nova etapa per tots.

Pel que fa a les millores al camp, desde la Junta estem fent tasques de manteniment dels 
vestuaris i netejant els voltants del camp Municipal per tal de mantenir les instal.lacions 
netes i deixar-les a punt per quant comencin els entrenaments a finals del mes de Juliol. 
Tambè voldríem agrair a l’Ajuntament pel canvi d’enllumenat del terreny de joc, aquesta gran 
millora ens permetrà jugar a les 16h durant tota la Temporada i alhora podrem gaudir d’una 
il.luminació com cal durant els entrenaments

F.C. Sant Llorenç de la Muga

Grup de Teatre La Fraternitat
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Major, on representarem la nostra obra el 9 d’agost a les 10 del vespre a la plaça Carles Camps.

L’obra, és la “Cage aux folles” de Jean Poiret que nosaltres l’hem adaptat i musicat i li hem dit: 
La gàbia de les “Locas” participen entre actors i ballarins, prop de 20 persones, amb 4 decorats i 
moooolta ploma!!!!!, que esperem que us faci passar 2 hores entre rialles.

El seu format és un cabaret, per tant, muntarem unes taules a l’espai de les primeres files on 
els serviran cava i coca. Aquestes taules, es podran reservar a l’Ajuntament, a la Maria Rosa així 
com algun membre del F.C. Sant Llorenç o del teatre al preu de 50 euros la taula (4 persones), i 
donarà dret a 1 ampolla de cava i 1 coca.

També actuarem com cada any al Teatre al Jardí de Figueres els dies 19 i 20 de Novembre.
Estem en contacte amb molts pobles que ja han demanat informació i estan interessats 
perquè anem a representar-la: Agullana, Vilanant, Vilaür, Cassa de la Selva, Besalú, Peralada, 
Vilabertran... entre d’altres, per tant no podem abaixar la guàrdia per poder mantenir el nivell de 
les darreres obres. Entreu a la nostra pagina Web. I estareu informats de totes les activitats.

Web: https://teatrecomics.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/comicsteatre/
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Amb la col.laboració de:

SANT LLORENÇ
DE LA MUGA

PLAÇA CARLES CAMPS
9 AGOST 2016 / 22:00
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Amb la col.laboració de:

SANT LLORENÇ
DE LA MUGA

PLAÇA CARLES CAMPS
9 AGOST 2016 / 22:00

Societat de Caçadors
Benvolguts amics i veïns de Sant Llorenç, 

Volem informar- vos dels resultats de les captures aconseguides 
la passada temporada de caça 2015/2016 i també de les 
actuacions portades a terme en el nostre municipi.

De 26 batudes fetes varem capturar 45 senglars i 5 cabirols 
( aquest mamífer va amb augment cada any ) De caça menor vam cobrar quantitats 
insignifi cants, no abunden en els nostres boscos i també son molt pocs els caçadors que s’hi 
dediquen.

Durant el mes d’abril i el mes de maig, hem anat tots els diumenges i alguns dissabtes a 
desbrossar camins i també pistes forestals; ja que aquesta primavera la vegetació ha crescut 

ADF Sant Llorenç de la Muga
Benvolguts veïns i amics de Sant Llorenç de la Muga,

El dia 22 d’abril d’enguany a les 19:45h vam tenir 
la reunió General ordinària a la sala polivalent de 
l’Ajuntament. Després d’aprovar les actes anteriors 
es va informar als assistents de l’estat del pla contra 
incendis forestals que actualment està a Medi Natural 
per la seva aprovació defi nitiva. Aquest pla té una 
durada de quatre anys i en cada un d’ells hi fi guren les actuacions que caldria dur a terme, 
les quals estan condicionades per les subvencions de la Diputació de Girona. Com podeu 
veure no és defi nitiu que aquest pla l’aprovi Medi Natural i que les subvencions ens arribin 
de la Diputació. Aquest primer any, i seguint els protocols, hem demanat arreglar el ferm de 
la pista forestal que passa per sobre el mas de la Muntada i va cap la collada de Can Fogona 
fi ns arribar fi ns la Roca de la Penya.

El dia de la reunió vam convidar també a tots els voluntaris de l’ADF de Sant Llorenç de la 
Muga, i amb el vist i plau de l’ajuntament, durem a terme diverses actuacions. Una d’elles 
seria fer pràctiques amb l’aparell d’apagar foc, que funciona perfectament; cal que tots en 
coneguem el seu funcionament tot i que desigem que mai sigui necessari el seu ús.

Preguem a tots els socis de l’ADF Sant Llorenç que facin l’esforç d’assistir una vegada a l’any 
a la reunió general; ens sentirem molt mes motivats per continuar treballant i poder tenir els 
nostres boscos ben frondosos i acollidors.

Volem desitjar-vos a tots un molt bon estiu i molt bones vacances i que puguem gaudir junts 
de la natura del nostre municipi.

Gràcies i una forta abraçada dels membres de la junta de l’ADF de Sant Llorenç de la Muga.
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Les puntaires

Carta Obertaç

L’any passat, després de la trobada de puntaires de 
Sant Llorenç, volia fer un escrit donant les gràcies en 
nom de totes nosaltres, tant a l’Ajuntament, com a la 
Societat per la seva gran participació, però un accident 
em va impedir fer-ho.
Tot hi problemes familiars que hem tingut, no ens 
volem rendir i preparem ja la trobada d’aquest any, que 
està prevista pel diumenge, 14 d’agost.
A l’hivern ens trobem al local que ens cedeix 
l’Ajuntament, a l’hotel d’entitats, i ara que ve l’estiu i 
són vacances, fem les nostres puntes a la plaça de la 
font, davant de la casa de la nostre “Jefa” Consuelo 
Clemente, deixant-nos retratar pel “turistes” que 
passegen pel poble. També, anem a trobades  de 
puntaires d’altres pobles veïns i representem orgulloses 
el poble de Sant Llorenç de la Muga.

molt i de no dur a terme aquestes actuacions aviat no es 
podria passar per cap d’aquests llocs.
La propera temporada la caça major comença el 4 de 
setembre del 2016 i finalitza el 26 de març del 2017 i la 
menor comença el segon diumenge d’octubre de 2016 i 
finalitza el primer diumenge de febrer del 2017.

Aprofitem per deitjar-vos a tots unes bons vacances i un 
bon estiu i que predomini en el nostre estimat poble, la 
bona comunicació, el bon enteniment, la pau i el bon 
rotllo.
Una forta abraçada de la junta dels caçadors de Sant 
Llorenç.

Esperem, doncs, que en doneu el vostre caliu i ens ajudeu a que la festa de les puntaires 
de Sant Llorenç tingui força ressò. 

El grup de puntaires

PS. Us esperem a tot i a totes el proper 14 d’agost. 
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Nou teléfon 972522000
horari Dilluns-Divendres 8:30/14:30

Canvi d’horari de l’ajuntament

Transport públic Serveis socials

El proper diumenge 26 de Juny de 2016 hi haura eleccions generals. Els ciutadans de la 
Unio Europea, no espanyols, i residents a Espanya, podran votar en aquestes eleccions 
si prèviament s’han inscrit en el cens electoral, i son majors d’edat el dia de la votació.

Els ciutadans que hagin manifestat anteriorment la seva voluntat de votar en anteriors 
eleccions al nostre municipi i segueixin empadronats. Els veïns empadronats a Sant 
Llorenç de la Muga que no hagin manifestat la seva voluntat de votar anteriorment, i
desitgin fer-ho a les pròximes eleccions, ho hauran de sol·licitar a l’Ajuntament on 
estan empadronats.

Poden sol·licitar mes informació a l’Ajuntament, a les delegacions provincials de 
l’Ofi cina d Cens Electoral, al telefon 901.101.900 o a traves del  
web: www.ine.es/ofi cina_censo

Eleccions Generals 2016

Recodrem que l’horari d’atenció al
públic de l’ajuntament és:

Dilluns, Dijous i Divendres de 11:00h
a 14:00h

Dilluns i Dijous de 16:00h a 20:00h.

Secretari i Alcalde.
Dilluns i Dijous de 16:00h a 20:00h

Tècnic Municipal.
Dilluns de 16:00h a 18:00h.
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Tirant del Carro

El carro: enginyós vehicle desaparegut de tots els nostres pobles. Aprofi taré 
per fer-li un homenatge fent un símil de com veig que haurien de funcionar les 
nostres entitats.
Comparo aquesta gran i enginyosa roda amb el poble; el botó on va l’eix, amb 
l’Ajuntament; i els radis, amb les entitats.
He tingut la sort de néixer i viure en un petit poble de muntanya molt abans 
que pagant impostos i rebent subvencions ens transforméssim en simples 
espectadors.
He  vist els homes del poble amb eines tradicionals, cordes i amb l’ajuda de la 
tracció animal fer un pont sobre el riu Garona, amb llargs avets sense escorça, 
treballant en unió i per al bé de tots...
Les entitats fan rodar la roda i en un poble petit com Sant Llorenç de la Muga 
alguns en formem part de diverses alhora, per això, crec que haurien d’estar 
coordinades.
L’Ajuntament ha de vetllar per elles i coordinar-les.
Hem d’utilitzar-les amb el mateix esperit que es van fundar. No utilitzar-les amb 
un doble sentit com a plataforma per fer política. El que vulgui fer política que 
munti la seva pròpia entitat amb seu i nom propi.
Cada radi al seu lloc.
Tampoc és just que s’utilitzin com un fòrum de crítica, és més honest fundar un 
club o un cau exclusiu per a criticaires.
Repeteixo: cada radi al seu lloc.
Per cert, perquè una crítica sigui creïble, la seva procedència ha de venir d’una 
persona que tingui l’esquena torta i les mans endurides de treballar per al bé 
comú. Segur que una persona així també farà crítica constructiva, felicitant les 
coses ben fetes i amb bona intenció. I si es queixa d’alguna cosa que no es fa 
prou bé, possiblement tindrà raó.
Ja ho diuen: “La llengua no té ossos però en trenca de molt grossos”.
Per posar-nos al nostre lloc, hem d’alçar la mirada i veure la gran roda còsmica 
i sentir que no som més que un gra de sorra. El món ja funcionava abans que 
naixéssim i ho seguirà fent quan ens morim.
 Tots som necessaris però no imprescindibles i, encara menys, si el que fem és 
posar pals a la roda.

Amb sinceritat.
 
Manel
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Divendres 5 d’Agost. 

 23:30h.            Ball amb el grup CATROCK

Dissabte 6 d’Agost.  

 18:00h   Partit de Futbol de Festa Major.  
 23:00h   Ball amb el conjunt Orquesta Maribel. 
 Tot seguit               DJ JOEL MARITNEZ

Diumenge 8 d’Agost.  FESTA DE LA SOCIETAT LA FRATERNITAT. 

 10:30h  Ofici solemne i cercavila. 
 12:30h             Vermut per els socis i dos sardanes. 
 19:00h  Audicio completa de sardanes ACTES AMENITZATS PER LA
                                           COBLA VILA LA JONQUERA. 
 23:00h  Concert amb el grup de JAZZ MADAM BADGIE.

Dilluns 8 d’Agost. 
        
                                           Durant tot el dia cucanyes infantils. 

 20:00h  Animació infantil. 
 22:00h  Botifarrada a la fresca. 

Dimarts 9 d’Agost. 
 
 22:00h             Grup de teatre COMICS amb l’obra(LA GABIA DE LES “ LOCAS”)

Dimecres 10 d’Agost.         DIADA DE SANT LLORENÇ. 
 
 11:30h  Cercavila amb les autoritats. 
 12:00h.            Ofici solemne. 
              Tot seguit copa de cava i 3 sardanes a la plaça. 
 18:30h             Audició completa de sardanes. 
 22:00h  Concert i Ball. 

  Tots els actes són gratuïts. 
          Cada dia hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans calents. 

 FESTA MAJOR 2016
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Voluntaris de Sant Llorenç de la Muga de l’any 1795

Podem llegir a l’article Sant Llorenç de la Muga. Notes Històriques, de Mariano de la Roca 
Baig Aleu que Sant Llorenç de la Muga durant el segle XVIII, va protagonitzar un període de 
creixement que va arribar al seu punt màxim amb la construcció de la Reial Fàbrica d’Artilleria 
de Sant
Sebastià, situada aigües avall, al marge esquerre del riu.

A finals dels segle XVIII, entre els anys 1793 i 1795 va durar l’anomenada Guerra Gran entre 
França i Espanya, de la qual Sant Llorenç de la Muga va ser-ne un dels principals escenaris dels 
combats per la proximitat amb la frontera i per la voluntat de tots dos contendents de destruir 
o protegir la fàbrica de San Sebastià, quedant la nostra vila en poder de l’exèrcit francés durant 
un temps.

Durant tota la campanya militar de l’any 1795 Sant Llorenç continuà sota domini de les tropes 
franceses. Al llibre de Montserrat Jiménez Sureda: Girona, 1793-1795. Guerra Gran i organització 
política a la Monarquia dels Borbons, de l’any 2006 hi podem llegir i veure el nom i descripció 
dels voluntaris de Sant Llorenç de la Muga que s’allistaren a l’exèrcit l’any 1795, entre els mesos 
de gener i juliol, darrer mes de guerra.

Els voluntaris s’allistaren entre el dies 25 de gener i 2 de juliol com a dates límit de tot el procés 
d’allistament però la majoria ho van fer el mes de febrer d’aquell any. Dels 39 voluntaris els 
més joves eren els soldats Jaume Teixidor, Josep Palomés, Antoni Bassé, i Josep Quera que el 
dia del seu allistament van manifestar tenir 16 anys, mentre que el voluntari de més edat era el 
caporal Joan Dinat, que deia tenir 33 anys.  La majoria eren de Sant Llorenç i també hi residien 
però 2 diuen ser de Lliurona i residir a Sant Llorenç de la Muga, i 8 eren de la nostra vila pero en 
el moment d’allistar-se residien a Girona, Galliners (Pla de l’Estany), Fontanilles (Baix Empordà), 
Llagostera o Pont Major (Gironès), o a Vilademires. Un era de Lliurona resident a Sant Llorenç 
de la Muga el soldat Rafel Barneda. 

La majoria diuen que són treballadors del camp, però també reconeixen que són llauradors, 
paleta, i en Francesc Surroca manifestà que era fabricant de bombes, i podem suposar que era 
treballador de la Reial Fàbrica d’Artilleria de San Sebastià, tot i que no ho diu. 

Del total de voluntaris 37 s’allistaren com a soldats, i dos com a caporals. Pere Lloràs era 
Caporal 1ª de la 7ª Companyia del 1er Terç i Joan Dinat era caporal de la 1ª Companyia del 
Terç Gip, i és l’únic que ha estat alfabetitzat, tot i que podem suposar que Pere Lloràs també 
era alfabetitzat, que sembla ser una condició necessària per a ser caporal, donat que calia una 
garantía que podrien transmetre les ordres sense massa esforç.
Només hi apareix el cas d’un soldat que desertà el 8 de maig del 1795 que era el soldat 
Francesc Brich.

Gràcies a la Montserrat Jiménez Sureda coneixem tots els noms dels trenta-nou voluntaris:

Joan Aulet, Rafel Barneda, Aleix Bartris, Antoni Bassé, Pau Bech, Isidre Beltran, Francesc Brich,, 

BIBLIOTECA SOBREQUÉS
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NOTÍCIES

REGIDORIA D’ECONOMIA I FINANCES.

- Com cada any a principis de Juliol farem la platjeta de la pudosa, perque tothom que ho 
desitji pugui gaudir del riu i de l’aigua, en un entorn idílic. 

-Com cada any Dijous 23 de Juny anirem a buscar la flama del Canigó a Figueres i si el temps 
ho permet, la pujarem a peu fent relleus fins a la plaça del poble on farem una copa de cava i 
ballarem una sardana. Qui vulgui participar com a portador de la flama cal que vingui o truqui 
a l’ajuntament per apuntar-se i poder organitzar els relleus. 

- En breu es podrà consultar a la nostra pàgina web i per descomptat a l’Ajuntament, la nova 
ordenança fiscal, reguladora del preu públic per a la utilització de les sales i dependències 
municipals. 

-Divendres 12 d’Agost es farà com cada any una excursió nocturna, es pujarà a la Serra de la 
Quella ( sobre el mas de la Muntada ). L’organitza l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i ho 
coordina l’Antoni Soler. 667169317.

-Resum econòmic dels últims 9 anys:

Quan vaig agafar la regidoria d’economia ara fa 9 anys, l’economia municipal era poc agradable; 
Ens vaM trobar molt pocs €uros a caixa, dues pÒlisses de crèdit, una de 20,000€ i l’altre de 
70,000€ a mes ens vaM haver de fer càrrec d’una part del plÀ d’obres i serveis de l’anterior 
consistori que havien previst saldar-lo amb la venda de les parcel.les de la zona esportiva, a 
hores d’ara encara ho tenim per vendre, per tant ens vam veure obligats a demanar un crèdit 
de 120,000€ a pagar en 10 anys i per si fos poc, va començar una crisis molt greu que encara 
arrosseguem. 

Poc a poc i amb esforç vam començar a fer estalvi, retallant amb les despeses fixes, rebaixant 
el consum de llum, rebaixant assegurances, la recollida d’escombraries....  i treien despeses 
innecessaries; i a la vegada buscant ingressos extres sense endeutar al ciutadà, un ingrés 
important va ser els bices del pantà que, annualment suposa un ingrés de 24,000€.

Així al final vam començar a veure resultats.

Martí Cahís, Pere Callis, Francesc Callis, Damià Carreras, Damià Costa, Joan Dinat, Joan Falgàs, 
Andreu Gusi, Rafel Illa, Jaume Juanola, Josep Juanola, Pere Lloràs, Pau Llorens, Francesc 
Montelat, Miquel Muntelat, Simó Oliveras, Josep Palomés, Joan Punset, Isidre Punset. Joan 
Quera, Josep Quera, Francesc Queritg, Miquel Riera, Joan Serradell, Joan Sevillano, Francesc 
Surroca, Pere Teia, Jaume Teixidó, Pere Torralbas, Jaume Torroella, Joan Tubert i Joan Tumicho.
Raül Pérez Poza
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Actualment les arques municipals gaudeixen de bona salut, amb un deute reconegut de 37,365€, 
amb un actiu a caixa i bancs de 49,000€ i un altre deute que la Generalitatde Catalunya té amb 
nosaltres per un import de 108,000€ ; A més de poder dir que tenim totes les factures de proveïdors 
i industrials al dia. 

Estic realment content de la feina que s’ha fet aquest últim any, amb l’ajuda de l’Esther i d’en Josep 
hem aconseguit girar la truita, i passar de tenir deutes a poder gaudir de superàvit.
Això ens permetrà fer algunes despeses tant amb el personal com en obres menors.

I com ja sabeu, qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol curiositat que tingueu ens trobareu 
a l’Ajuntament els dilluns i dijous de 17:00h a 20:00h. 

Lluis Vila i Pujol.

Sant Ponç 2016
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