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Benvolguts amics i amigues 

Ara que ja portem un quart d’any com aquell qui diu, podem pensar que aquest 2014 és i serà un 
any important per  a tots nosaltres tant  a nivell municipal com a nivell de país. 
Per la nostra part i després de dos anys d’estalvis i retallades hem aconseguit equilibrar les 
arques municipals, restant  a deure tan sols el crèdit que és va demanar per pagar les obres del 
c/Sant Andreu (camí del cementiri) ara fa set anys. La resta de factures tant d’obres com de 
proveïdors estan a l’ordre del dia.
A començaments d’any va sortir la convocatòria de Pla d'Obres i Serveis de Catalunya  2014-

2019  (PUOSC) nosaltres  varem presentar quatre sol·licitud d’ obres amb les següents prioritats:
1. Reforma de taulada i façanes del centre cívic
2. Reordenar la zona esportiva i del cementiri i fer un nou pàrquing municipal.
3. Fer uns lavabos públics
4. Refer el carrer dels roures
A l’hora de triar prioritats vàrem pensar amb el cor i amb les nostres necessitats però per 
desgràcia els criteris per atorgar les subvencions no han anat en el mateix sentit i només ens han 
concedit una subvenció per l’ obra de la zona esportiva i el cementiri i no es  permet fer cap canvi 
en l’objectiu de l’obra.
Tot i el contratemps de la denegació del les obres del centre cívic, intentarem fer les façanes a 

finals d’any amb recursos propis així com fer la instal·lació d’uns lavabos públics amb les millores 
obtingudes de l’obra de la zona esportiva i el cementiri.

Per altra banda ara què tenim força ordenat el poble i després de la  demanda de governació 
ens posàrem a revisar el padró municipal perquè tenim un excés de persones empadronades i 
què no viuen entre nosaltres.
Entre d’altres tasques, com sempre quan arriba la primavera des de l’Ajuntament i amb la 

col·laboració de les entitats i voluntaris organitzarem els aplecs de Sant Jordi, Sant Ponç, la 
caminada de les fonts,  activitats que ajuden a la convivència i al bon veïnatge a més de 
mantenir en bon estat el nostre entorn més proper amb la neteja dels camins i les fonts.
Com a novetat aquest any organitzarem una excursió a Montserrat, una sortida al Canigó i la 
Revetlla de Sant Joan i consolidem l’arribada de la Flama del Canigó , la construcció de la 
platgeta  a la Pudosa i el Casal d’Estiu .
Amb els companys voluntaris després de acabar la connexió del passeig de sant Antoni amb la 
font del Turó, estem netejant la llera del riu, repassant el tros fet el any passat i continuant cap 
amunt des de la Palanca  fins arribar a l' Encontrella. Properament també tenim previst arreglar el 
camí de la torre que fruit del temps i les pluges té trams esllavissats.
Com sempre i des de fa ja algunes edicions aprofito aquest espai per agrair als voluntaris la 
feina que fan i encoratjo a qui és vulgui afegir a la tasca o fer quelcom per el poble que s’uneixi a 
nosaltres que ens trobarà amb els braços oberts per ,entre tots, fer de Sant Llorenç un dels 
millors pobles de la comarca. 
No voldria deixar passar l’ocasió de felicitar un cop més al nostre veí “ en Met”  per els seus 100 
anys.  Felicitats Met!!  

Una abraçada a tots i fins aviat

El vostre alcalde
Lluís Vila Pujol 

CARTA DE L’ALCALDE



ACTUACIONS  MUNCIPALS

MEDI AMBIENT

ENLLUMENAT PÚBLIC.-
Els bons resultats que ens han

donat les substitucions de làmpades
convencionals per leds en el nucli
urbà, ha fet que ens decidíssim per
acabar de completar aquest projecte
d'estalvi energètic en el nostre pobled estalvi energètic en el nostre poble.
Hem sol·licitat a la Diputació de
Girona, dins el programa “del Pla
d'Acció”, una subvenció per a
substituir les 29 làmpades de la ctra.
D'Albanyà, de 150w. c/u., per a
làmpades de tecnologia led de 40w.
La reducció del consum elèctric en
aquest tram serà d'un 75 56 % i elaquest tram serà d'un 75,56 % i el
retorn de la inversió s'ha calculat en
5 anys.

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.-
Per a que preneu consciència de la quantitat

de residus que generem i la importància  de 
seleccionar la recollida us passem les dades 
referents al nostre poble del passat any 2013:

Paper i cartró 4 contenidors 7.026 Kgs
Envasos lleugers 4 contenidors 4.912 Kgs
Envasos de vidre 4 contenidors 17.217 kgs.g
Voluminosos Mini deixalleria 19,09 Tones
Rebuig 108,36 Tones
Compostatge casolà 31 compostaires

En l’actualitat el nostre municipi no distingeix a l'hora de seleccionar el contingut del
contenidor marró i el gris, ara per ara ho llencem al de rebuig, la resta de deixalles s’han de
portar a la mini deixalleria i avocar en els contenidors establerts.
Si dubtes, consulta el web ENVASONVAS.CAT, o consulta a la persona que trobaràs a la

mini deixalleria.



BENESTAR SOCIAL

Del 18 de març al 3 de juny es fa la 2ª

TALLER DE MEMÒRIA.-

edició del Taller de memòria pels veïns
majors de 65 anys.
El taller, a càrrec de l'Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, tindrà lloc a la sala polivalent de
l'Ajuntament els dimarts a la tarda, de
17:00 h a 18:00 h.

Tots els veïns interessats poden
ENTITATS

p
assistir-hi sense necessitat d'apuntar-
s’hi. Aquest taller és gratuït pels veïns.

El passat 6 d’ abril i els propers 4 de maig i 1
de juny, coincidint que són els primers

TROBADA DE VEÏNS CANINS DE 
ST. LLORENÇ DE LA MUGA.-

ENTITATS LOCALS

Estem a l'espera de rebre resposta a la
sol·licitud de subvenció que hem demanat
recentment per a l'arranjament i
desbrossament de diversos trams del camí

A.D.F, Sant Llorenç de la Muga

de juny, coincidint que són els primers
diumenges de mes abans de l’estiu, hi ha
convocades les passejades mensuals de veïns
canins de Sant Llorenç de la Muga. Aquestes
passejades estan obertes a tots els veïns de
Sant Llorenç que tinguin un gos (de menys de
8 anys) i que tinguin interès perquè el seu gos
interactuï amb altres gossos del poble de
manera tranquila evitant possibles encontres

desbrossament de diversos trams del camí
de la Trilla fins a l'alçada de la collada de
Can Camps i el camí de Pla d'Amigó. La
longitud total de les dues actuacions és de
6.300 m.

Volem agrair, des d'aquestes línies, a
l'alcalde de El Port de la Selva, Sr. Josep
Mª Cervera, la donació que ens ha fet d'un
equip contra incendis Genfokit 350 Un copmanera tranquila, evitant possibles encontres

tensos en un futur. La trobada consisteix en
passejar conjuntament fins al Pantà de
Boadella sense corretja. Preferiblement en
silenci i observant com es relacionen els
gossos entre ells i no interferir davant de cap
situació tensa.

Per e itar possibles sit acions tenses entre

equip contra incendis Genfokit-350. Un cop
rebuda aquesta donació, hem efectuat unes
petites reparacions per a posar-lo a punt.
Desitjar també al Sr. Cervera, ex-President
de l'Associació d'ADFs de l'Alt Empordà, tota
la sort que es mereix, en el nou destí en el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà com a
Conseller Comarcal responsable de
P t ió Ci ilPer evitar possibles situacions tenses entre

els gossos durant la trobada,cal informar al
grup abans d'iniciar la passejada si hi ha la
presència d'un gos nou que hagi patit
alguna situació tensa, estressant, conflictiva
o si té un caràcter agressiu, poruc...

Us aconsellem les següents lectures:
"El l j d l l ñ l

Protecció Civil.
Finalment, la Junta de l'ADF vol donar les

gràcies a tots el veïns que varen col·laborar
amb la compra de mel, en la parada de la
nostra ADF en la Fira de la Mongeta. Aquest
any varem recaptar 218,- € nets.

L'estiu s'apropa i tots hem de prendre
consciència de fer el necessari per evitar

•"El lenguaje de los perros: las señales
de calma" de Turid Rugaas.
•"Valors i principis de l'educació canina"
d'Albert Vilardell
I el següent blog:
•www.albertvilardellbartino.blogspot.com

qualsevol situació de risc d'incendi.

I recordeu, si veieu foc, truqueu al 112.
Bon estiu a tothom!!
La Junta.



El balanç de la VIII Carbonera i la XVI Fira
de la Mongeta és molt positiu

F.C.SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Com sempre aprofitem aquest espai
per informar-vos del que estem fent tal

GRUP DE TEATRE
LA FRATERNITAT

El passat 2 de Març vam tenir els pàrkings plens de
cotxes i els carrers del poble ple de gent, i això és
sinònim que la nostra Fira de la Mongeta té bona
salut. Aquest any hem tingut més de 70 parades
repartides pels carrers del nostre poble i a més
aquest any varem poder gaudir de l'actuació
castellera dels Vailets de l'Empordà.

i com ja varem comentar a l’anterior
Full estem preparant una comèdia
“Les maletes del Sr.Miquel” una
adaptació de l’obra” Óscar, una
maleta,dues maletes, tres maletes”,
original de Magnier, Claude que
volem estrenar a Sant Llorenç el dia
21 de Juny nit i dia 22 juny a la tarda,

Tant la confecció del carbó a la Carbonera, com la
Calçotada, com la recollida del carbó van tenir una
gran afluència de voluntaris i gent disposada a
ajudar en qualsevol cosa, i no voldríem deixar
passar aquesta oportunitat per donar les GRÀCIES
públicament a tota aquella gent que ens ha ajudat
i/o ha col·laborat en tots aquests actes que
organitza el club. Cal recordar que aquestes

y j y
després de l’estrena a Sant Llorenç
estem concertant “bolos” per la
comarca i fins i tot hi ha la possibilitat
d’anar a representar-la a Perpinyà.
A més de l’obra que estem preparant,

un dels components menys visible de
l’elenc, l’Eva “l’apuntadora” ens ha
situat a les Xarxes Socials comg q q

activitats requereixen moltes mans i que sense
aquest tipus de gent tot això no seria possible.

Un cop passada la present edició de la Fira, ja
estem treballant en millores i nous actes dins el
marc de la propera edició de la Fira.

L'equip esportivament aquesta Temporada 2013 /
2014 no està en el seu millor moment Estem situats

situat a les Xarxes Socials com
Facebook
facebook.com/teatre.lafraternitat on
trobareu l’última hora de l’ elenc i la
creació d’una nova web del grup
www.teatrelafraternitat.wordpress.com
on trobareu més informació sobre qui
som, quan vàrem començar qui són
els actors tècnics per altra banda i2014 no està en el seu millor moment. Estem situats

a la part més baixa de la classificació.
Amb el nou entrenador en Pere Bruguès ha

millorat molt el nivell de joc de l'equip, i els resultats
no sempre han estat del tot justos.

De totes maneres els ànims no han decaigut i ja
estem treballant de cara a la pròxima Temporada
ens noves incorporacions, per tal de poder oferir

ill i t

els actors, tècnics..., per altra banda i
com sempre podeu participar en el
blog:
teatrelafraternitat.blogspot.com.

Volem donar també la benvinguda als
nous membres de l’elenc, engrandint
la diversitat del nostre grup i enriquint-

b l f i t duna millor imatge.

Tambè voldriem agraïr a la Junta de la Societat la
Fretarnit per convidar-nos a l'homenatge d'en MET, va
ser una diada molt emotiva que varem poder celebrar
el centenàri d'un veí del poble molt estimat per tots.

Podeu trobar tota l'informació de resultats,
classificacions, fotos, cartells d'esdeveniments,

nos amb el seu fresc i nou punt de
vista, així com encoratjar-los junt al
que tot i formar part del grup, ho feia
des de darrera una finestra i ara ha fet
el salt.

Ens veiem el dia 21 de juny quan
s’enlairi l teló!!!classificacions, fotos, cartells d esdeveniments,

informació de la Fira de la Mongeta,etc.. al nostra
facebook i a la web del club:
www.fcsantllorencmuga.cat

Junta Directiva FCSLLM

Moltes gràcies a tots

Grup de teatre la Fraternitat



Ja em deixat l' hivern enrere per tornar a
recuperar el formigueig de gent que hi ha
al poble durant els mesos de més bon
temps Però no es pot pas dir que durant

SOCIETAT LA FRATERNITAT
C
A
S
T
Atemps. Però no es pot pas dir que durant

els mesos passats el poble de St. Llorenç
hagi estat adormit, i tant que no, durant
tot aquest temps les diferents entitats del
poble han realitzat diferents activitats i la
societat també n'ha organitzat algunes.
Les tradicionals festes de Nadal ( tió.
Quines ...), el carnestoltes infantil ... però

t l i it t l

A
N
Y
A
D
A

entre les varies que em organitzat volem
destacar-ne una que ens ha fet especial
il·lusió i emoció, el Dinar del Soci Jubilat
el qual aquest any ha estat dedicat en
"Met" que va celebrar 100 anys, Moltes
felicitats.
Aquí us deixem un recull d'algunes fotos

de les diferents festes realitzades perquè,

EL 
TIÓ

tal com es diu, val més una imatge que
mil paraules. Abans d'acabar però
voldríem agrair a les altres entitats del
poble, a l'Ajuntament, als comerços i
restaurant del poble i a tota persona que
fa una mica mes fàcil la tasca de realitzar
les activats, moltes gràcies a tots.
I evidentment també a tots els socis per

A
N
I
V
E
R
S
A

NOTICIES:

TERMINIS DE PAGAMENTCANVI HORARI VISITES

p
recolzar-nos i donar suports a aquesta
entitat

La Junta de la Societat

A
R
I

MET

Es posa en coneixement dels subjectes
passius i altres, obligats al pagament de
terminis de cobrament en període voluntari
corresponents a l’exercici 2014.
•Renovació inscripció al cens d ’animals de
companyia

1 ABRIL-31 MAIG

A partir d'ara l'arquitecte municipal atendrà
qualsevol consulta urbanística els dijous a
la tarda, de 16:30 h a 19:00 h
a l'ajuntament.

Preferiblement
us aconsellem
que concerteu

•Manteniment cementiri municipal
1 AGOST-30 SETEMBRE
Les persones que no tinguin domiciliació

bancària podran fer efectiu el pagament a
les oficines de l’Ajuntament en horari
habitual d ‘atenció al públic en els terminis
establerts

que concerteu
hora prèviament
al telèfon 972.56.91.40



FONS DE TURISME

L’1 de novembre de 2012 va
entrar en vigor a Catalunya l‘impost
sobre les estades en establiments
turístics, per tal de finançar

informar que aquest import
(430,42€) es destinarà íntegrament
a la impressió dels prospectes de
Senderisme .

actuacions de promoció turística,
desenvolupament i millora
d'infraestructures i l’impuls del
turisme sostenible i de qualitat així
com la preservació dels recursos
turístics.
L’ impost el cobren els establiments

directament i el transmeten a la

Ara bé, atenent als imports
recaptats aquest primer any
d’implantació i d’acord amb el
Decret 161/2013 de 30 d’abril
Reglament del Fons per al foment
del turisme, és previsible que aquest
sigui ‘únic ingrés que rebrà
l’Ajuntament per aquets concepte, ja

Generalitat.
La Generalitat de Catalunya, ens ha

comunicat que la recaptació total
que han gestionat els establiments
turístics del nostre poble, des de
l’entrada en vigor d’aquest impost
fins a finals de 2013 suma la
quantitat de 1 434 74€ D’aquesta

j p q p , j
que el reglament estableix, que tots
el municipis que no arribin una
recaptació mínima de 6.000€, la
Generalitat ingressarà el 30% de la
recaptació d’aquests municipis al
seu Consell Comarcal, i aquest ho
gestionarà segons el seu criteri.
La regidora de Turisme així com elquantitat de 1.434,74€. D aquesta

recaptació, un 30% la Generalitat la
transferirà a l’Ajuntament,
properament amb l’objectiu de que
sigui l’Ajuntament qui gestioni
aquest import. Des de l’ àrea de
Turisme de l’Ajuntament us podem

La regidora de Turisme, així com el
mateix alcalde estan negociant amb
el CCAE per que aquest esforç que
fan els establiments es vegi
compensat i reinvertit en el nostre
poble.

PASSEJADA PER LES FONTS
CASAL D’ESTIU

Com cada any, l’ Ajuntament
organitzarà el casal d’estiu per als
nens de 3 a 12 anys, per raons
d’espai i de capacitat (només tenim
una monitora ) les places quedaran
limitades a 10 nens en total. L’horari

à d ti d 9 13h d dill

PASSEJADA PER LES FONTS
Enguany volem repetir la passejada per les nostres

fonts que vàrem fer l'any passat i passar una diada de
germanor entre veïns coneixent una mica més de la
història de les fonts del nostre municipi. Aquest any,
però, l' intenció és modificar el trajecte i incorporar
alguna font nova. Us anirem informant.

CAP DE SETMANA CULTURALserà de matins de 9 a 13h de dilluns
a divendres començant el dia 30 de
juny i finalitzant el dia 29 d’ agost.

Les inscripcions es podran fer
entre el 15 de maig i el 15 de juny en
horari habitual d’atenció al públic a
l’Ajuntament. Els preus que és
mantenen els de l’any passat seran

CAP DE SETMANA  CULTURAL

Enguany la Setmana Cultural quedarà reduïda a un
cap de setmana i posposada fins el cap de setmana del
17 de maig, els motius són principalment les poques
propostes que des dels sectors més culturals del nostre
poble es presenten i evidentment els motius
econòmics que fan que no és puguin contractar.
Tot així comptarem amb la presentació d’un llibre, un

120€ al més o 35€ la setmana.
De tot s’informarà més endavant

amb cartells als punts habituals
d’informació,

p p ,
concert playback encarat per la gent mes balladora i un
acte per Felicitar a en Met, en nm del poble de Sant
Llorenç, de tot rebreu mes informació als cartells que
penjarem als llocs habituals i a la web.



L’AUTOPROTECCIÓ DAVANT DELS 
INCENDIS FORESTALS  A 
URBANITZACIONS, LES CASES 
AÏLLADES I LES CASES DE PAGES

PREPARAR EL VOSTRE HABITATGE 
PER ESTAR MÉS SEGURS

1. Manteniu la teulada neta.
Al voltant de la façana:
2 metres lliures de vegetació
Entre els arbres del jardí:

di tà i l d 5

3. Allunyeu de la casa els combustibles.
Emmagatzemeu aquests combustibles 
en recintes ventilats i protegits.
Tingueu una mànega de reg flexible 

i lt t t lrecomanem una distància almenys de 5m
(que cal augmentar si el terreny té
pendent). Les branques no es poden tocar
Al jardí, prioritzeu la vegetació
que es manté verda i els arbres
Amb fusta d’alta densitat: 
boix,heura,alzina,roure...

que pugui envoltar tota la casa.

2 Eviteu les tanques de bruc sec

4. Les franges de protecció perimetral serveixen per 
reduir la força dels incendis i 
dificultar que arribin als habitatges.
Són obligatòries i han d’envoltar tota construcció en 
contacte amb el bosc.
Per poder protegir els habitatges, aquestes franges 
es deixen lliures de

RECORDEU:
És prohibit cremar restes vegetals o fer cap altre activitat amb foc sense comunicar-ho al 
vostre ajuntament. Entre el 15 de març i 15 d’octubre cal demanar autorització.

2 .Eviteu les tanques de bruc sec 
perquè són molt inflamables.

es deixen lliures de 
vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits.

Podeu comprovar el vostre grau d’autoprotecció a:
www.gencat.cat/interior/riscos/incendis_forestals.htm

vostre ajuntament. Entre el 15 de març i 15 d octubre cal  demanar autorització.

CAMPANYA RECOPILA

Amb la col·laboració del CCAE s’està fent una
campanya de recollida de piles, per això s’han
repartit uns contenidors als ajuntaments per que els
particulars puguin recollir-los i fer la recollida
selectiva a casa un cop aquests contenidorsselectiva a casa, un cop aquests contenidors
particulars estiguin plens s’han de buidar al punt d e
recollida municipal, a la mini deixalleria. Des d'aquí
es portaran ala planta autoritzada per piles a
Catalunya on es classifiquen per la seva reutilització
o eliminació.
Podeu passar a recollir el vostre contenidor a

l’ajuntament en horari habitual d’atenció al públic.

Us recordem que trobareu mes informació del servei al web de deixalleries i de 
la campanya: http://deixalleries.residus-altemporda.org



GIGAFOTO ELECCIONS EUROPEES

Les eleccions al Parlament Europeu es celebraran
el diumenge 25 de maig de 2014 i la campanya
electoral es desenvoluparà entre el 9 i el 23 de maigp g
. En l'actualitat s'elegeixen 54 diputats en
circumscripció única a nivell estatal.

El resultat de les properes eleccions al Parlament
Europeu -l’única institució europea escollida
directament pels ciutadans- determinarà, per
primera vegada en la història de la UE, qui serà el
proper president de la Comissió, l’òrgan executiu de

L'11 de setembre de 2013 a les
17:14h es va fer la Via Catalana cap a
l' independència Una mobilització
organitzada per l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC)en la qual uns dos
milions de persones van enllaçar les
mans per formar una cadena humana
de 400 quilòmetres que va recórrer el

la Unió. Els candidats a ocupar les diferents
carteres de l’executiu comunitari també se
sotmetran al rigorós examen de l’Eurocambra.

El Parlament també té un paper determinant en la
formació de la legislació de la UE: les lleis europees
sobre mercat interior, medi ambient, transports,
agricultura, protecció dels consumidors, llibertatsde 400 quilòmetres que va recórrer el

país de punta a punta per reclamar la
independència de Catalunya.

Per documentar aquest fet històric, 800
fotògrafs i 800 ajudants van fotografiar
tota la cadena per trams de 500
metres. Posteriorment, més de 200
voluntaris van col•laborar per unir

g , p ,
civils i altres àmbits no poden ser adoptades sense
l’aprovació del Parlament Europeu.

Els eurodiputats tenen un paper decisiu en les
finances de la Unió. Els parlamentaris han d’aprovar
els pressupostos a llarg termini i decidir cada any
juntament amb els governs nacionals com s’empren
els diners dels contribuents a més de comprovar avoluntaris van col•laborar per unir

les 107.038 fotografies de tots els
trams utilitzant la tecnologia
desenvolupada per VICOROB En
aquest web en pots veure el resultat. Si
vas a la pestanya “Mapa” podràs
consultar el recorregut de la Via i
escollir el tram que vols començar a

i T bé t di t t

els diners dels contribuents, a més de comprovar a
posteriori que els fons s’hagin utilitzat correctament.

En darrer lloc, tot i que no el menys important, el
Parlament dóna veu a les preocupacions dels
ciutadans i pot servir-se de la seva posició per
impulsar assumptes nous dins el programa polític
europeu.

mirar. També pots anar directament a
la pestanya “Gigafoto” i escollir el
tram del desplegable.

Una de les temàtiques que centrarà 
aquestes eleccions europees en alguns 
estats és el dels processos d’ 
independència que s'estan produint 
a Catalunya i Escòcia, car en ambdós 
casos està previst realitzar un referèndum 
d’independència durant la tardor de 2014. 
De fet alguns partits inclouen aquestDe fet, alguns partits inclouen aquest 
tema com un dels eixos centrals del seu 
programa.



SORTIDA AP-7 
FIGUERES NORD

Les obres de l’AP-7 de la sortida

APLECS I SORTIDES

Com sempre quan arriba la bonança
preparem els aplecs i trobades per gaudirFigueres-Nord, que afavoriran molt

l'arribada al nostre municipi de totes
aquelles persones que venen de
direcció sud, estan molt avançades tot
indica que podrà obrir-se el seu servei
abans de l’estiu, falten millorar els
enllaços amb la N-II a la sortida . Però
malauradament tot indica que no és

preparem els aplecs i trobades per gaudir
del nostre entorn i de la companyia dels
nostres veïns; volem recordar que
aquestes trobades, en especial la de Sant
Jordi i la de St Ponç és fan gràcies a
l’ajuda de voluntaris que netegen i
arreglen els accessos i d’aquelles
persones que aporten, el pa, els brunyols,
l’ b tit l i I j d l

q
podrà establir la gratuïtat entre la
Sortida Figueres-Sud i Figueres -Nord,
com ja existeix en altres trams, per
acords i convenis negociats amb
anterioritat, tot i aquest contratemps
per als que la podríem utilitzar com a
cinturó, serà una gran noticia per la
comarca i en especial per poblacions

l’embotit o el vi. I per ajudar al
manteniment de l’ermita i la capella
sempre es demana la voluntat dels que
assistiu.

27 d’Abril Aplec a l’ermita de Sant Jordi

11 de Maig Aplec a la capella de St,Ponçcomarca i en especial per poblacions
com la nostra que quedaven apartades
de la sortida Sud. Juntament amb
l’Estació Figueres-Vilafant de l’AVE
s’hauran facilitat molt les
comunicacions amb les capitals que
esperem ajudin en positiu tant a nivell
turístic com en qualitat de vida dels que
vivim aquí

24 de Maig Trobada a Montserrat

23 de Juny La Flama del Canigó

Queden encara per determinar el dia per
la pujada al Canigó i la passejada per
les fonts, dates i informació quevivim aquí . q
ampliarem amb cartells, als punts
habituals d’informació



A moure cues! 

La guineu li diu al Petit Princep: _si em domestiques, 
tindrem necessitat l'un de l'altre. Seràs per a mi únic al món.tindrem necessitat l un de l altre. Seràs per a mi únic al món. 
Seré per a tu, única al món...

El gos (Canis lupus familiaris) és un animal domèstic i 
social que mereix poder relacionar-se amb d’altres de la 
seva mateixa espècie.

La majoria dels gossos mostren una maduresa fisiològica, 
però una gran immaduresa psicològica degut principalment p g p g g p p
al no haver se relacionat amb altres gossos. Aquesta 
immaduresa és la màxima responsable i promotora dels 
mals de caps dels humans que viuen amb gossos.

A  mesura que permetem que es relacioni lliurament amb 
d’altres gossos, respectant els patrons naturals, veurem 
com aquells comportaments que ens preocupen 
desapareixeran progressivament.  Podríem parlar d’una 
metamorfosi progressiva, en la que el gos aconsegueix ser 
gos, assoleix la identitat pròpia de gos  i s’allunya de la 
majoria dels problemes comportamentals que contaminen la 
convivència diària.

Més enllà de la persecució directa de les relacions socials 
hauríem de prioritzar una progressiva maduració del gos i 
vetllar pel seu desenvolupament emocional. 

I la guineu li acaba dient a en Petit Princep: Si véns, per 
exemple, a les quatre de la tarda, començaré a ser feliç des 
de les tres.

Escrit full Albert Vilardell BartinoEscrit full Albert Vilardell Bartino



100 ANYS!!!

Moltes Felicitats

Met!!!
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