
CARTA DELS REGIDORS

Benvolguts veïns,

Aprofitem aquestes línies per a desitjar-vos un bon estiu, una bona festa major i 
per donar-vos algunes de les últimes novetats del nostre poble.
En primer lloc voldríem agrair al nostre veí Manel Sánchez, els anys que ha dedicat
com a metge al servei de Sant Llorenç i li desitgem tota la sort en aquesta nova 
etapa que ara se li obre.
Properament tornarem a habilitar la zona de platja a la Font Pudosa, com ja és de 
costum per a poder gaudir de la zona de bany que veïns i visitants compartim cada 
estiu.
L'actual crisi que ens continua maltractant, no fa defallir la nostra empenta per a 
continuar tirant endavant el nostre poble i les nostres inquietuds. En aquest sentit
no ens cansarem de donar les gràcies a tots aquells que desinteressadament
col·laboren amb l'Ajuntament, tant voluntaris com totes les entitats, per a què el 
nostre poble continuï essent l'orgull de tots.
Esperant que ens puguem veure plegats disfrutant de la nostra festa, us desitgem
un bon estiu.

Rebeu una abraçada de tot l'equip de govern.



ACTUACIONS MUNICIPALS

OBRA PÚBLICA

• És donen per acabades les obres
de la d'instal·lació del reg per
degoteig a la vegetació del Passeig
de la Ctra. D'Albanyà. Aquesta
actuació ens permetrà l'estalvi
d'aigua i temps per mantenir
aquesta zona verda en millors
condicions.

MEDI AMBIENT

• Dins la línia de subvencions “Del Pla a
l'Acció” de la Diputació de Girona, ens
han concedit una subvenció per a la
substitució de les actuals bombetes de
vapor de sodi de 70 W per bombetes de
LED de 20 W. Aquests treballs afectaran a
la meitat del casc urbà, que era l'única
zona del municipi que quedava pendent
d'actuació per tal d'estalviar en despesa
d'electricitat.

• Aquesta temporada hem fet un
tractament als Plataners de la Plaça Carles
Camps i del Passeig, per a combatre el
pugó i la caiguda prematura de fulles que
varem patir l'estiu passat.

URBANISME

• Després d'una llarga espera, per fi
s'han pronunciat totes les
administracions que havien de fer-ho
per a continuar el tràmit del POUM.
Tret de petites recomanacions
d'algunes d'aquestes administracions,d'algunes d'aquestes administracions,
la conclusió final és molt positiva.
Actualment l'equip redactor està
treballant per finalitzar el document
d'Aprovació Provisional del POUM, que
ha de donar resposta a totes les
al·legacions, tant privades com de les
administracions.
El següent pas serà presentar-ho a la
Comissió de Seguiment i posteriorment
es trametrà a l'Oficina Territorial
d'Acció Urbanística i Territorial amb
caràcter previ a l'Aprovació Provisional.
Un cop rebut aquest informe
l'Ajuntament aprovarà provisionalment
el POUM i el trametrà a la Comissió
Territorial d'Urbanisme per que l'aprovi
definitivament.

TURISME

•Hem editat díptics de
senderisme que han estat
repartits a tot el territori
Salinas -Bassegoda.
.La seva realització a estat possible
gracies a la col·laboració de Salinas-
Bassegoda que també l'han portat a les
fires de :Terrades, Cistella, Biure, Llers,
Navata i Vilafant.

•Incorporació i actualització dels 
continguts d’informació sobre Sant 
Llorenç de la Muga a la WEB de Turisme 
Costa Brava



ACTUACIONS MUNICIPALS

CULTURA

•El passat 31 de Març  dins del marc de la Setmana Cultural va ser 
inaugurada  la biblioteca Sobrequés.

JOVENTUT

•Adequació de l’antic local del CAU (últimament utilitzat com  a magatzem municipal) com nou 
espai de trobada i reunió per als joves del municipi

BENESTAR I SALUT

• Amb el suport del Consell Comarcal, s’ha realitzat un TALLER de MEMÓRIA que ha tingut una 
durada de 12 sessions d’una hora setmanal

• Amb la coordinació de les tècniques de Dipsalut s’han impartit classes de gimnàstica dos cops al 
mes al parc de salut.



Des de ja fa set anys la Junta
de la Societat porta
organitzant un acte que els
omple de satisfacció, la Festa
del Soci Jubilat . Aquest any,
com no podia ser menys, ha
estat molt emotiu, i no només
per els homenatges fets a en
Prim i a l'Antonia, sinó perquè
va assistir a l'acte un soci i veí
del poble al qual feia molt que
no se'l veia pels carrers del
nostre poble, en Met. Ens va
fer una especial emoció tenir-
lo entre nosaltres en un dia tan

SOCIETAT LA FRATERNITAT

ENTITATS  LOCALS

Però deixem les festes passades i parlem de les festes que arriben amb el
bon temps, volem recordar-vos que durant els mesos d'estiu es realitza la Festa del Soci
Petit, la Diada de la Societat, el Foto-concurs i un esdeveniment solidari que portem
realitzant durant 3 anys, la Donació de Sang, la qual el poble sempre si ha bolcat i que
esperem que aquest any encara siguem més els que ens unim amb aquesta causa la qual
es realitzarà el dia 13 d'Agost a la sala de la Societat.

Des de la Junta us volem donar les gràcies per estar els nostre costat i
esperem poder gaudir de vosaltres aquest estiu tant sigui a les diferents activitats que
realitzem i/o prenent un refrigeri a la terrassa del nostre local

La Junta de la Societat

lo entre nosaltres en un dia tan
assenyalat.



Des de l'ADF, anem lluitant contra el monstre de la crisi que a tots ens té atemorits.
Ens han tornat a denegar una altre subvenció que tenim demanada per a 
desbrossar diversos camins del nostre terme municipal. Això però no ens fa perdre 
la il·lusió i convicció de tirar endavant l'ADF. Les últimes actuacions de prevenció 
que hem dut a terme amb voluntaris han estat el desbrossament del Camí de la 
Cadamont i de l'antic Camí de Terrades.
Estem en contacte més fluït amb l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà i fruït d'això 
podrem aconseguir un dipòsit d'aigua que condicionarem amb una bomba i una 
mànega per poder utilitzar-lo en petites actuacions en la propera campanya d'estiu 
que ja tenim al cim.
També mitjançant l'Associació, dos voluntaris i dos membres de la Junta hem fet a 
Figueres un curs bàsic d'incendis forestals, per ampliar criteris i coneixements.
Un dels problemes principals que tenim és la falta d'ingressos per poder tirar 
endavant idees i actuacions. En aquest sentit us convidem a que ens ajudeu amb un 
petit gest i compreu el cendrer de l'ADF Sant Llorenç de la Muga, per només 3 €. 
Dissenyat especialment per utilitzar-lo a la platja, també us servirà pel cotxe, per les 
sortides a muntanya o per quan aneu a banyar-vos a la Muga. El trobareu a “la 
Soci”, al Restaurant Samuga i a la botiga de Can Martí. Aquest petit gest de 

ENTITATS LOCALS

A.D.F  SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Soci”, al Restaurant Samuga i a la botiga de Can Martí. Aquest petit gest de 
col·laboració és molt important per nosaltres que podríem destinar a la compra de 
material petit, vestuari, manteniment de maquinària, etc.
I recordeu!! en cas que veieu una columna de fum truqueu al 112.
Moltes gràcies a tots i que tingueu un bon estiu!

El President,
Pere Brugués Segundo



la Temporada 2012 / 2013
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.
Si varem fer una primera volta de
campionat podríem dir que
espectacular, amb una ratxa de 8
partits seguits guanyats, l’entrada
d’any no ens va resultar del tot
satisfactori ja que hem acabat la
temporada en desena posició amb

ENTITATS LOCALS

FUTBOL CLUB SANT LLORENÇ DE LA MUGA

I per acabar recordar :
Animar a tots els ex-jugadors del 
club que s'animin a participar de 
la FESTA del FUTBOL

FESTA del FCSLLM
dissabte 3 d’agost

El partit dels partits!!

F.C. Sant Llorenç de la Muga
Ex - Jugadors del CLUB

Després del Partit hi hauràtemporada en desena posició amb
47 punts, amb un balanç de 34
partits jugats amb 15 victòries, 2
empats i 17 derrotes. Dins l'apartat
golejador 78 gols a favor i 80 gols
en contra

També volíem informar
que el club està duent a terme una
millora de les instal·lacions
municipals del camp de futbol
millorant el drenatge del sòl i la
plantació de nova gespa. Per tant
agrairíem que NO es trepitges el
camp per tal de poder dur a terme
de la millor manera possible
aquesta tasca.

MOLTES GRÀCIES.

Després del Partit hi haurà
MÚSICA amb servei de BAR

Per part nostre només voldríem 
afegir que esperem que tinguem 
TOTS unes bones vacances 
d’estiu i ens retrobem a l’inici de 
la propera 
TEMPORADA 2013 / 2014 
amb les forces renovades

Junta Directiva    
FCSLLM



ENTITATS LOCALS

GRUP DE TEATRE LA FRATERNITAT

El grup de teatre , després  d’un merescut descans ja torna ha posar-se en marxa , preparant 
una altre divertida obra per a tots vosaltres.

En Joan ja fa mesos que hi treballa, i els actors fa unes setmanes que hem rebut el guió, 
durant el mes de juliol es faran  lectures en grup aprofitant les vesprades i de cares al 
Setembre ja començaran els assaigs . Com sempre preparem una obra, ràpida, divertida i  
intrigant que manté despert tots els sentits.  
El grup de teatre que no ha estat mai tancat enguany ha recuperat cares, altres  descansen i 
s’han incorporat de noves… de tot ja anireu coneixent a mida que s’acosti el dia de l’estrena 
que està per decidir i que encara està lluny…

Mentrestant i per tenir-vos entretinguts el Grup de Teatre de La 
Fraternitat amb el suport de l’ajuntament i la gran amistat que 
els uneix amb en Joan Serrat.

Tenim el gust de presentar-vos

“Una estona amb en Joan Pera”
E el proper dilluns dia 12 d’Agost

Fins llavors molt bon Estiu!!



NOTICIES

Consulta Dra. Roman:  dimarts de 11:00 a 13:00 h.
Infermeria:                     dijous de 8:20 a 11:00 h.
Farmacèutica: dimarts de 11:15 a 13:00

divendres de 10:00 a 11:00 h

DISPENSARI:

Fruit  de la jubilació del nostre metge i veí Manel Sánchez Lirola, la Metgesa que visita el 
nostre municipi es la Dra Roman i els nous horaris els detallem a continuació

PARADA BUS:

Davant l'anul·lació de la parada
del Bus davant del restaurant
La Pansa de Figueres, per
il·legal, els ajuntaments
d’Albanyà, Sant Llorenç,

Serveis Territorials de Girona,
per tal de restablir una nova
parada per la mateixa zona, ja
que quedava com a única
parada la de l’estació
d’autobusos.
Finalment s’ha establertd’Albanyà, Sant Llorenç,

Terrades i Llers, van fer un
requeriment conjunt davant

Finalment s’ha establert
autoritzar una parada direcció
Figueres a la Ctra d’Olot. a
l’alçada de la Biblioteca
Municipal de Figueres i un altre
direcció Albanyà al c/Manuel de
Falla (dintre la plaça del Sol)

SERVEI POSTAL:

Davant les reiterades queixes dels nostres
veïns i els problemes burocràtics que ens
porta a nosaltres com ajuntament i als
nostres ciutadans, es va fer queixa formal
davant l’entitat que presta el servei postal
a la nostra zona Correos i Telegrafos del
Estado a la que amb data de 18 d’Abril del
2013 ens contesten que en part es per la
falta de bústies i mala numeració del
carrers però on reconeixen que el servei
que ha de fer la nostra zona te la plaça
vacant i que mentre no es restableixi
realitzen el servei segons les necessitats i
possibilitats , però que en tot cas prenen
nota per intentar millorar la situació dintre
de les seves possibilitats

Com cada any l’Ajuntament 
ha organitzat el Casal 
d’Estiu  durant juliol i agost 
que es realitza a  la Sala 
polivalent de l’ajuntament

CASAL D’ESTIU



NOTICIES

MERCAT D’INTERCANVI MUGA -MUGA

El mercat d’intercanvi ha nascut de la necessitat que han trobat veïns del poble de 
intercanviar coneixement i productes artesanals, lluny de ser un mercat de segona mà 
allà hi pots trobar productes artesanals fets per els mateixos veïns o productes de la 
terra  així com es poden intercanviar serveis i coneixement  a canvi de productes,  a 
més dels productes en el mercat hi ha també un espai de conta contes així com unes 
xerrades informatives sobre temes relacionats amb la terra 

FLAMA DEL CANIGÓ

El passat23 de Juny va 
arribar un cop més la Flama 
del Canigó a Sant Llorenç, 
aquest any molt deslluïda 
per el xàfec que va caure 
durant el trajecte de Figueres 
a Sant Llorenç, que a Sant Llorenç, que 
originàriament s’havia de fer 
caminant amb relleus dels 
voluntaris que s’havien 
aplegat, però que finalment 
es va a haver de fer en cotxe 
.Un cop  a Sant Llorenç la 
flama va quedar situada  a la 
platana de la Plaça i va 
quedar encesa fins el matí 
del 24. Sant Joan

PROHIBIT ESTACIONAR
Es recorda  a tots els veïns que durant els mesos 
de Juliol i Agost està prohibit estacionar fora del 
llocs  senyalitzats i molt especialment a la plaça 
Carles Camps, l' incompliment de la normativa 
pot  suposar denúncia del cos de Mossos 
d’Esquadra amb la corresponent sanció

ESCOLA DE LLERS

A principis d’any es va fer efectiu el pagament que s’havia acordat de col·laboració per les 
despeses que genera l’escola pública de Llers i  de les que Sant Llorenç de la Muga  així com 
la resta de municipis que en fan us per escolaritzar els seus infants estan compromesos a 
pagar  ja que es considera que tot i que les instal·lacions estan dintre del Municipi de Llers, 
aquestes donen servei al nostre municipi, el cànon a pagar està establert, entre d’altres , 
segons el número de nens escolaritzats . En l’actualitat Sant Llorenç de la Muga aporta la 
quantitat de 7.172,70 € anuals.



WEB DE SANT LLORENÇ DE 
LA MUGA

Des de l’àrea de Turisme i de
promoció econòmica, estem molt
contents, doncs les estadístiques de
l’ús de la nostra Web, ja superen les
del 2012, que en xifres rodones, està
al voltant d eles 8000 visites l’any, en
creixement els mesos de Juliol i agost
i en canvi amb un fort descens al
Gener, la nostra WEB és consultada
majoritàriament en català seguit del
castellà.

COMPOSTATGE CASSOLÀ

Tots els que esteu adherits a la campanya de

compostatge casolà, podeu disposar de matèria
seca, si us fes falta, a la mini deixalleria. La podeu
recollir en els horaris habituals d'obertura.

Properament amb l'ajut incondicional del grup de
voluntaris farem una ramificació del Passeig de
Sant Antoni a l'alçada del Rec de la Garrigola.
Aquest nou pas per a vianants correrà paral·lel al
rec fins la Font del Turó, ampliant així l'oferta de
passeig per a veïns i visitants, obrint un nou espai
d'esbarjo, recuperant una zona verda que estava
abandonada i recuperant la Font del Turó.

PASSEIG DE ST ANTONI

BIBLIOTECA SOBREQUÉSBIBLIOTECA SOBREQUÉS

El passat 24 de Juny es va dur a terme una convocatòria entre els voluntaris per gestionar la
biblioteca Sobrequés, d’aquesta en varen derivar resultats com l’horari d’obertura i la
necessitat de crear una comissió per que organitzi el funcionament i analitzi el que en pugui
esdevenir del seu funcionament.
En principi s’ha establert un horari rotatiu entre els voluntaris per que obrin els dilluns i els

dijous de 17:30 a 20:00.
Des de l’àrea de Cultura i joventut trobem molt interessant l’obertura d’aquest espai com a

lloc de trobada per a joves i adolescents en edat d’estudiar ,per fer els seus treballs o
preparar les seves recuperacions de l’estiu, però també convidem a tothom a que hi vingui
per descobrir un espai de gran oferta cultural i de memòria històrica. Per altra banda hi ha la
intenció d’ utilitzar l’espai per fer activitats relacionades amb la difusió de la cultura
(Xerrades, lectura de contes per a infants) i tot aquelles propostes que ens puguin anar
suggerint.



CONCERT D’ESTIU

Tot i la crisi el poble de
Sant Llorenç gaudirà un cop
més del Concert d’Estiu,
que aquest any i degut als
organitzadors i promotors
canvia la seva ubicació.

Aquest any es realitzarà a
la Font Pudosa serà un
concert nocturn i a l’aire
lliure l’entrada serà gratuïta
però s’agrairà la voluntat ja
que si tenim concert no és
per que l’ajuntament el
pugui costejar, sinó per que
dos veïns del poble ho fan
per voluntat.
Des de l'Ajuntament fem

NIT JOVE

El dijous dia 8 d’Agost, tindrà lloc a la
plaça Carles Camps un concert de
música jove, una llarga reivindicació
dels joves del nostre poble i que tot i
estar fora del programa de la festa
major farà que aquesta comenci
abans i arribi a tots els públics.

TROBADA DE PUNTAIRES

Enguany el nostre grup de puntaires
celebrarà la desena Trobada al
nostre poble, cal felicitar-les doncs
degut a les dificultats personals que
han anat succeint en els anys totes
han fet un esforç per que la Trobada
es realitzes cada any. Com sempre esDes de l'Ajuntament fem

una crida a tots els amants
de la Música i de Sant
Llorenç a que vingueu a
gaudir d’aquesta nit de
música

es realitzes cada any. Com sempre es
realitzarà el primer diumenge
després de la festa major , el 18
d’Agost , Us hi esperem a tots!!!

VISITA DEL BISBE

El proper dissabte 3
d’Agost a 2/4 de vuit del
vespre Sant Llorenç rebrà
la visita pastoral del nostre
bisbe de Girona Francesc



SUSPENSIÓ DE LA MUGADA 2013

L’Associació Cultural Mugada anuncia 
l’anul·lació de la roda de premsa
prevista per demà dijous 27 de juny
a les 12:00 del migdia al bar
Soul Cafè de Figueres, així com la 
suspensió de la tercera edició de 
Mugada 2013, Festival de Música. 
L’Associació Cultural Mugada
lamenta profundament
l’anul·lació del festival, que
s’havia de celebrar el proper dimecres
7 d’agost a
Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).

El motiu principal és de caire econòmic, 
provocat pel context
de crisi global en el que
ens trobem, fet que ha provocat

L’Associació Cultural Mugada ha lluitat
fins al darrer moment per aconseguir
aquests suports, sense èxit. Tot i fer-
nos càrrec de les raons de la davallada
de suport econòmic, la incertesa que 
això genera sobre la viabilitat
econòmica de l’esdeveniment aconsella
de no assumir el risc per part dels
organitzadors.

L’Associació Cultural Mugada no 
descarta reprendre la celebració
d’aquest certament en un futur més
propici i aprofita per agrair de tot cor i 
públicament a tothom que ens ha 
recolzat durant aquests anys: 
col·laboradors públics i privats que ens
han ajudat de diverses maneres, 
voluntaris que hi han treballat

Durant els dies 10 i 11 d’ Agost tindrà
lloc a la Sala polivalent l’Exposició
d’artícles decoratius. 

ens trobem, fet que ha provocat
la retirada d’alguns dels principals
patrocinadors que han col·laborat
en els passades dues edicions.
També ha influït la incertesa
de les subvencions públiques —
convocades massa tard— i la poca 
complicitat d’una part de la 
societat civil en el suport d’un
esdeveniment, la Mugada, de caire
popular i sense afany de lucre.

voluntaris que hi han treballat
desinteressadament, mitjans de 
comunicació que han cregut en 
nosaltres i, per suposat, els artistes que 
han actuat a les Mugades precedents i 
aquells que havien de fer-ho en 
aquesta edició. Sense l’ajuda i 
comprensió de tots ells no haguessin
estat possibles aquestes edicions.

EXPOSICIÓ D’ESTIU

https://www.facebook.com/festivalmugadaLa font:

decoraconrosa.blogspot.com/



FESTAFESTAFESTAFESTA MAJORMAJORMAJORMAJOR 2013201320132013

SANTSANTSANTSANT LLORENÇLLORENÇLLORENÇLLORENÇ DEDEDEDE LALALALA MUGAMUGAMUGAMUGA
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DIJOUS 8 D’AGOST
22:30h Festa jove amb els grups

HOT PENGUINS
i ESE TAL CLARENCE

DIVENDRES 9 D’AGOST

a la tarda IIIª Baixada d'andròmines pel riu
23:00 h. Ball amb el grup: MOONLIGHT

DISSABTE 10 D’AGOST DIADA DE SANT LLORENÇ
11:30 H. Cercavila amb les autoritats
Tot seguit Ofici solemne

3 Sardanes a la plaça
18:30 h. Audició completa de Sardanes
22:30 h. Concert i tot seguit

Gran Ball amb l'Orquestra LA BLANES

DIUMENGE 11 D’AGOST FESTA DE LA SOCIETAT LA FRATERNITAT
10:30 h. Cercavila en honor als Sants Patrons
Tot seguit Ofici solemne

3 sardanes a la plaça i
vermut per tots els socis a La Societat

18:00 h. Futbol. Partit de Festa Major
F.C. Sant Llorenç de la Muga – Agullana C. D.

19:30 h. Audició completa de Sardanes
Tots els actes seran amenitzats
per la COBLA ROSSINYOLETS

22:00 h. Botifarra a la Fresca

DILLUNS 12 D’AGOST
Tot el dia Cucanyes infantils
20:00 h. Animació infantil amb el MAG RAÜL

22:30 h. Cloenda de Festa Major
“Una estona amb JOAN PERA”

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



Programa:

•Tres peces fantàstiques - Robert Schumann

CONCERT D’ESTIU

A  LA  FONT PUDOSA

DIMECRES 21 D’AGOST

A LES 23:00h

•Andante - Sergei Rachmaninov

•Nocturne - Frédéric Chopin
Lento con gran espressione

•Cinema Paradiso - Ennio Morricone

•Cant la Lluna - Antonín Dvořák

•El Cisne - Camille Saint-Saëns

•Clair de Lune - Claude Debussy

Pol Farell – violoncel
Lieven Sienema – piano


