ACTUACIONS MUNICIPALS
MEDIAMBIENT
ENLLUMENAT PÚBLIC
- Amb la finalització de la segona fase de la
substitució d'enllumenat convencional per a leds,
hem consolidat aquesta nova tecnologia en tot el
nucli urbà. Aquest esforç ens representa un estalvi
energètic molt important, reduint la factura elèctrica,
ni més ni menys que, en un 68,50%.
Donat que a La Resclosa i Vall Muga ja hi
havíem actuat, ara només ens resta el tram de la
carretera GI-511 que travessa el nostre poble. La
nostra intenció és fer-ho en una propera actuació.
Dependrà, però, de les subvencions que puguin
sortir en aquest sentit.

PASSEIG DEL REC DE LA
GARRIGOLA
- En l'anterior edició del
FULL, us varem avançar que
tenim la intenció d’ obrir
aquest nou espai que uneix
l'actual Passeig de Sant
Antoni amb la Font del Turó,
passant per sota el pont de
l'Encontrella i pel costat dret
del Rec de la Garrigola.
Doncs bé, gràcies al grup de
voluntaris del que ens sentim
orgullosos, estem a punt
d'aconseguir-ho.
Aquestes últimes setmanes
hi estem treballant de valent
per a recuperar aquesta zona
verda que estava
impracticable i que es
convertirà en un nou espai
d'esbarjo i passeig, per a tots
els veïns i visitants.

CAMÍ DE CAN SERRADELL
-Puc semblar repetitiu, però, quan un grup de persones totalment desinteressades,
ajuden a l'Ajuntament sempre que se'ls convoca, el mínim que es pot fer és agrairlos aquest temps personal que es treuen d'ells mateixos i que l'entreguen al servei
del nostre poble.
Gràcies a aquest grup estem posant una barana de fusta tractada en el camí de
Can Serradell, per a donar protecció als vianants i ciclistes que transiten la zona. Un
cop la tinguem col·locada, el Consell Comarcal s'ha compromès a fer-se'n càrrec del
manteniment d'aquest tram de camí.

URBANISME
P.O.U.M.
-La llarga espera de l'informe de Cultura, ens ha fet endarrerir la finalització del
Document d'Aprovació Provisional del POUM. Finalment i havent rebut aquest
informe, hem enviat el Document d'Aprovació Provisional al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat. Així doncs, ara estem pendents de rebre l'informe
previ a l'Aprovació Provisional.
Un cop rebut, l'Ajuntament tindrà d'aprovar-lo provisionalment i el trametrà a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per a que resolgui l'Aprovació Definitiva.
Respecte a les al·legacions presentades pels interessats, se'n donarà resposta
personalitzada un cop l'Ajuntament hagi acordat l'Aprovació Provisional del P.O.U.M.

OBRA PÚBLICA
VORERA DE
L'ENCONTRELLA.
- A la corba de l'Encontrella
hem finalitzat la construcció
metàl·lica d'una vorera que
queda penjada per la part
exterior del pont de la
carretera d'Albanyà. Amb
aquesta actuació donem
continuïtat a la vorera que fins
ara quedava morta en aquest
punt, unint així l' urbanització
Vall Muga amb la resta de la
trama urbana i eliminant un
punt molt conflictiu i perillós
per al pas de vianants, que
fins ara tenien passaven
caminant per la carretera.
Manca, però, acabar la
instal·lació de l'enllumenat, en
el que hi estem treballant
actualment.

PONT VELL.
-El Pont Vell
començava a
notar el pas del
temps, i hem
refet tota la
barana de pedra,
sanejant-la i
rejuntant-la,
donant-li així una
imatge més
digna.
Rematarem
l’obra amb un
enllumenat que
tenim previst
tenir-lo a punt
abans de les
festes
nadalenques.

Des de les arees d’Urbanisme, Medi ambient i Obra Pública
Vull felicitar a la Montse Brugués i en Pere
Planas pel naixement de la seva filla Júlia i
agrair-los també tota la feina que fan a
l'Ajuntament al servei del nostre poble
I a vosaltres
veïns de Sant Llorenç

us desitjo tot el millor per les festes
de Nadal i proper any 2014.
Rebeu una forta abraçada del vostre regidor,
Pere Brugués i Segundo

TURISME
-PROMOCIONS TURISTIQUES
El passat 22 de novembre, es va celebrar a Pont de Molins, organitzat
per l’ Associació Salines Bassegoda, el 2º workshop de turisme, que és
una trobada entre empreses i emprenedors dels sector turístic de la
restauració i hostaleria de la zona. El 1er ,que es va celebrar el mes de
març passat, va servir per crear sinergies per tal d’estructurar una
possible oferta complementaria als serveis de la zona, en aquesta 2ª
trobada van sorgir propostes de “packs turístics” i el que es del nostre
interès Pack nº1: L'alta Vall de la Muga.
Durada: 2 dies.
Allotjament: Albanyà o Sant Llorenç de la Muga.
1º dia, Visita guiada, al matí, per Sant Llorenç de la Muga.
Pujada a la Torre, a la tarda.
2º dia, Passeig fins les gorgues de la Molina, al matí.
Visita guiada per Albanyà, a la tarda.

Es proposa promocionar aquets packs a partir de fires i/o a través del patronat
de Turisme
-WEB
Estem molt contents ja que les consultes a la nostre Web no paren d’augmentar ,
incrementant-ne el número d’entrades notablement al període d’estiu.
Amb la lectura d’aquest anàlisi entenem que la gent que busca passar uns dies
per la zona s’interessa per el nostre poble,

.
BENESTAR I SALUT
VIDA SALUDABLE
-Des de l’àrea de benestar i
després dels excessos de l’estiu,
es va crear un calendari
d’activitats al poble per millorar
en qualitat de vida i gestionar
millor els recursos.
Així s’han impartit xerrades tals
com gestionar l'estrès en temps
de crisis, com practicar una
alimentació econòmica i millorar
els hàbits alimentaris, altres
xerrades han tingut una finalitat
més sociòloga com el gos com a
indicador de benestar social, o la
salut navegant per Internet i
finalment s’han dut a la pràctica
tallers de gimnàs i caminades
populars.

TERRITORI CARDIO PROTEGIT
-Sant Llorenç de la Muga té un
desfibril·lador situat al porxo del dispensari
municipal, al c/ Del Barri, 28, que és
d'accés ràpid i directe des de la via pública.
Quan aquest es va instal·lar, la regidora de
Benestar i salut, Ester Clemente, així com
en Pere Planes, van assistir al curs de
primers auxilis i aprenentatge de l’ús del
desfibril·lador, però entenent que és
important difondre com utilitzar-lo es va
realitzar un taller pràctic simulat per fer un
bon ús del desfibril·lador a càrrec del Sr.
Josep Quilis, que es va oferir
voluntàriament a impartir aquesta sessió
coincidint amb la programació del mes de
la salut i a qui volem agrair de nou la
dedicació del seu temps

Val a dir que totes les activitats
han despertat interès en
diferents sectors de la nostra
població,han gaudit d’una bona
assistència

FINANCES
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2014
-Està previst que en el Ple del dilluns 16 de desembre si no hi ha al·legacions
quedin aprovats els pressupostos per el 2014, que poden ser consultats al propi
Ajuntament o a la web del municipi
ORDENANCES FISCALS
- S’ha augmentat un 0,04 el percentatge del I.B.I per ajustar-ho al que es
demana com a mínim des de Madrid, passant del 0.60 al 0.64, també s’ha
augmentat la taxa de les terrasses tant en metres estaven fixats en un
màxim de 30m2 i s'ha augmentat a 50m2 com en l’ import total a pagar per
aquells que ho sol·licitin per 6 mesos

ENTITATS LOCALS
A.D.F. SANT LLORENÇ DE
LA MUGA
Tots sabem el mal moment econòmic
que pateix el país que patim nosaltres
mateixos en les nostres famílies i en
la pròpia butxaca. Doncs bé la nostra
ADF no n'és una excepció. Les grans
retallades en matèria d'extinció i
prevenció d'incendis ens han afectat
un altre cop, denegant-nos una
subvenció per a la compra de cinc
equips bàsics per a personal de l'ADF.
L'aspecte positiu és que amb els
propis recursos econòmics de
l'Agrupació, hem pogut comprar una
mànega de 25m i una llança, que
juntament amb el dipòsit, que
gentilment ens va cedir l'ADF d' El
Port de la Selva, ens han permès tenir
un equip bàsic d'intervenció per a fer
petites actuacions. Per sort de tots,
aquest passat estiu no hem tingut de
patir, com l'any passat, cap incident
relacionat amb el foc. Per finalitzar,
vull donar les gràcies a tots els veïns
que han col·laborat amb l'ADF, amb
la compra del número de la rifa de
Nadal, i desitjar-vos tota la sort del
món, salut i unes felices festes de
Nadal.
També, en nom de tota la Junta, vull
felicitar a la Montse Brugués i en Pere
Planas pel naixement de la Júlia i
desitjar-los la màxima felicitat.
Que tingueu tots, un Bon Nadal
i un millor any 2014.
La Junta.

GRUP DE TEATRE LA
FRATERNITAT
El grup de Teatre vol aprofitar
aquest espai primer de tot per
felicitar a la Montse, integrant del
grup, per la seva nova maternitat
així com a en Pere i en Gerard per
el naixement de la Júlia, després
voldríem agrair-li a en Joan Pera el
bon humor i l’alegria que va
contagiar durant la seva estada al
nostre poble, així com els consells
que ens va donar sobre el teatre i
els actors.
Seguidament comentar-vos que
estem treballant en una nova obra,
comèdia com sempre ,que ja
anireu descobrint i
Finalment desitjar-vos a tots unes
Bones Festes i un millor i més
esperançador 2014

SOCIETAT LA FRATERNITAT
El Pas del Temps, amb el seu cicle d'estacions, imposa i determina
un ritme a la natura, la vida i les activitats de l'home.
En aquest període de l'any, els camps i els sembrats són en estat de
letargia i la natura sembla adormida.
El 25 de desembre estem en el solstici d'hivern.

NADAL I ELS SEUS SÍMBOLS!!!!!!
EL FOC DE NADAL, que representa simbòlicament el sol
LA TRADICIÖ DEL FOC A LA LLAR, que ha arribat fins
a nosaltres en el costum del TIÓ DE NADAL
L'ARBRE, símbol de la vida que se li atribueix la capacitat
de posar en contacte les forces de la terra i el cel
LES IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES, culte a la llum durant
aquests dies del cicle nadalenc
ELS PASTORETS I EL PESSEBRE - LES NADALES, costums
tradicionals i familiars,
LA BONA SORT, LA RIFA DE NADAL, el costum de la loteria,
és durant aquest dies que entra dins la tradició comunitària.
LES FELICITACIONS, costum de desitjar ventura i felicitat.

BON NADAL A TOTHOM!!!!!!!!!!!!
Després d'aquesta gran felicitació Nadalenca escrita per la nostre companya
Mercè Sindreu, informar-vos de petits canvis dins la societat.
Primer de tot els moviments que hi ha hagut dins la junta.
La nostra companya Alba Sánchez, per motius personals, decideix no continuar amb nosaltres.
Molt agraïdes per la seva dedicació i tasca ben feta durant aquests any.
Afortunadament l'Anna Font i la Mercè Sindreu amb molta il·lusió ens aportaran noves idees.
Us demanem si ens podeu fer arribar les vostres dades :
Noms ,cognoms,
Adreça de la vivenda, adreça de la casa de Sant Llorenç,
Telèfon i correu electrònic
Data de naixement.
Via acorreu electrònic a l’adreça: societatlafraternitat@gmail.com o mitjançant els membres de
la Junta
La Mercè comenta que convindria dur a terme una comissió de voluntaris /ies que ens vulguin
ajudar en algunes activitats i en moments puntuals.
Animeu-vos !! Ens ho comuniqueu o bé us apunteu en un full que hi ha en el planell de la
Societat .
Moltes gràcies per la vostra atenció, i us esperem en les properes activitats.!!
La Junta de la Societat

FUTBOL CLUB SANT LLORENÇ
Com cada any en aquesta època comencem el Nadal amb les ja tradicionals
QUINES.
Aquest any les Quines del F.C. Sant Llorenç de la Muga es celebraran
al local de la Societat la Fraternitat com sempre i seran els següents dies amb
aquests horaris:
6 Desembre
25 Desembre
4 Gener

a les 18 hores
a les 19 hores
a les 19 hores

L'equip esportivament aquesta Temporada 2013 / 2014 no està en el seu millor
moment. Estem situats a la part baixa de la classificació.
Amb el nou entrenador en Pere Bruguès intentem millorar el joc i situar-nos el més
a dalt possible a la classificació. Aquest any, hem hagut de fer 14 nous fitxatges, amb
una mitjana d'edat molt jove... aquesta circumstància ha fet que al principi de lliga
els resultats no acabessin d'acompanyar-nos, però aquesta situació mica en mica
intentarem sol ventar-la i actualment l'equip està en molt bona forma i amb la moral
alta per intentar millorar i escalar posicions a la classificació de 4arta Catalana.
També voldríem recordar que durant el transcurs de les vacances de Nadal,
passarem a cobrar els carnets corresponents a l'actual Temporada 2013-2014.
Un cop haguem canviat l'any, a principis de Gener, el club es posarà en marxa per
tal de començar amb els primers preparatius per tal que la Fira de la Mongeta torni
ha ser un èxit.
A finals de Gener ja tindrem la Carbonera altre vegada entre nosaltres
Des d’aquest espai la Junta del F.C.Sant Llorenç de la Muga volem agrair a totes
aquelles persones i/o empreses que fan, de una forma o una altra, possible tirar
endavant el club. Més encara en aquests moments tant difícils que estem passant.
GRÀCIES a tots !
Podeu trobar tota l‘ informació de resultats, 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

NOTICIES
-CANVI D’HORARI A L’AJUNTAMENT. Com ja deveu saber, la nostra Secretària la
Montse Brugués ha tingut una nena i degut a la baixa per maternitat hem modificat
l’horari de l’Ajuntament retornant als inicis. Horari obert al públic, dilluns i dijous de 17
a 21H, no cal dir però que us podeu adreçar a la web del poble per les novetats i/o
enviar e.mail a l’adreça ajuntament@santllorencdelamuga.cat per a dubtes i/o
aclariments.
-FESTES LOCALS com
cada any abans d'acabar
l’any natural el consistori ha
de determinar quins dies
declara a com festes locals i
així fer-ho públic, per al 2014
s’han decretat festes locals
els dies 9 i 11 d’Agost

-ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT
LLORENÇ DE LA MUGA AL PACTE NACIONAL
PER EL DRET A DECIDIR, que és un pacte a
favor del procés de l'exercici del dret a decidir i de
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de
Catalunya, format per la societat civil, i les
institucions mes representatives del país, el món
local i les forces polítiques, més enllà de la seva
posició final.

-MILLORES A LA CARRETRA GI510 aquesta tardor s’han estat realitzant treballs
de millora i ampliació d’alguns trams de la via , així com la reparació de l’asfalt en
els vorals de la carretera que enllacen les poblacions de Llers i Albanyà
-ACTIVITATS A L’ESTIU, volem agrair des de l’Ajuntament l’esforç i la iniciativa
de totes aquelles persones que de manera desinteressada organitzen diferents
activitats al llarg de l’estiu , tals com excursions, concerts, espectacles.
Des d’aquí MOLTES GRÀCIES!!!! I us animem a seguir i a engrescar a més
gent il·lusionada.
-LA VIA CATALANA, el passat 11 de
Setembre es va celebrar la Via
CATALANA, el poble de Sant Llorenç hi
va participar amb diferents grup de
persones que es van anar col·locant en
diferents trams de la ViA, segons els
indicaven els responsables de la ViA,
altres una mica improvisant , es
col·locaven on trobaven coneguts, així al
llarg del tram que va des del trencat dels
Hostalets ( Fruites Hurtós) fins passat el
pont de l’autopista representants de Sant
Llorenç van unir les mans a d’altres de
Llers, Darnius, Albanyà i de Vilafranca…..
-SOPAR DE LA NIT DE NADAL, Com ja es costum l’Ajuntament de Sant Llorenç
organitza el sopar i foc de Nadal amb la col·laboració de la Societat que ens escalfarà
amb el caldo de Nadal, com sempre els ressopó és gratuït però s’accepten donacions
que es faran arribar al gran recapte de la Marató de TV3

