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CARTA DE L'ALCALDE

Benvolguts amics i amigues,

Per fi s'ha acabat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).  

Dijous 27 vaig assistir a la reunió de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a 
Girona, i a les 9 h del matí, com a primer punt es va aprovar definitivament el POUM de Sant 
Llorenç de la Muga; i varem rebre les felicitacions tant dels tècnics com del delegat del govern, 
el Sr. Eudald Casadesus, per haver esmenat els desajustos i mancances del POUM anul·lat pel 
jutjat i adequar-lo a les necessitats del nostre municipi tenint cura del medi ambient i del 
creixement urbanístic.

Per tant, sols queda la publicació per ser vigent.

Les obres de la societat s'han endarrerit per problemes burocràtics en el canvi d'obra per poder 
rebre la subvenció de la Diputació de Girona, però abans d'acabar la legislatura estaran 
acabades i pràcticament haurem assolit tot el que teníem pensat fer i que estava en el 
programa electoral.

Tot i això encara tenim projectes importants per fer i convertir el nostre poble en el més 
envejat, pròsper i bonic de l'Alt Empordà.

Per tant, us faig saber que tot l'equip de govern llevat de la Patrícia, que per motius de feina no 
pot dedicar el temps suficient a l'Ajuntament, seguim amb ganes i força per tornar-nos 
presentar les properes municipals i liderar aquests projectes i viure en primera línia el procés 
cap a una Catalunya lliure que molts anhelem.

Econòmicament ja estem al dia i desprès d'anys d'estalvi aquest 2014 acabarem amb superàvit, 
que bona part el dedicarem a les obres de la societat.

També heu de saber que estem amb un litigui que acabarà als jutjats amb els Sr. Jaume Castellà 
i la Sra. Carme Bassas, actuals propietaris del moli, que volen fer-nos tancar el nostre estimat 
rec que passa per la seva finca.

Com sempre no em cansaré d'agrair la feina que fan el personal de l’Ajuntament, la família del 
futbol, el teatre, la junta de la societat, l'A.D.F., les puntaires i tothom que a la seva manera fa 
alguna cosa pel nostre estimat poble.

Com cada any us espero a tots a la plaça major el dia de Nit Bona, al ressopó que us oferim 
conjuntament amb la junta de la societat acabada la missa del gall.

Acabo desitjant-vos a tots i totes molt Bones Festes de Nadal, amb salut i felicitat al costat de 
la gent que estimeu.

El vostre amic i Alcalde,

Lluís Vila i Pujol

 



ACTUACIONS MUNICIPALS

El passat 27 de novembre, en reunió 
celebrada al Departament d'Urbanisme de 
Girona, es va aprovar definitivament el POUM 
de Sant Llorenç de la Muga.

Des del moment en què es publiqui, que 
creiem que serà aproximadament d'aquí dos 
mesos, ja tindrem el nou Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal en vigència, una eina 
imprescindible per aconseguir un creixement 
endreçat i un manteniment de l'ordre 
urbanístic del nostre bonic poble. És 
inevitable que un projecte d'aquesta 
magnitud hi hagi algú que es senti perjudicat, 
però en aquest sentit heu de saber que hem 
estimat la gran majoria d'al·legacions que es 
varen presentar per aconseguir un POUM que 
fos el reflex més aproximat del que volia 
l'Ajuntament i el que volien els veïns i, per 
tant, un Pla que fos el més consensuat 
possible. És un repte que l'equip de govern i 
més concretament l'àrea d'urbanisme ens 
havíem fixat i amb el que hi hem treballat des 
del primer dia, i que sembla que arriba a bon 
port, després de passar l'inevitable i tortuós 
camí de la tramitació.

UrbanismeObra Pública

● El 30 de setembre passat, l'Àrea d'Acció Territorial de la Diputació de Girona ens va comunicar 
que està previst que el nostre Ajuntament sigui inclòs en la propera campanya per a la 
prevenció d'incendis forestals, en la modalitat de neteja de franges periurbanes de protecció en 
urbanitzacions i nuclis urbans. Aquests treballs seran realitzats per personal i tècnics de la 
mateixa Diputació de Girona i està previst que es realitzin abans de la propera temporada 
d'estiu, és a dir, aquest hivern o la propera primavera, ja dins l'any 2015.

● Seguint la política d'estalvi energètic, hem completat el canvi d'enllumenat públic 
convencional pel de tecnologia Led, a tota la trama urbana. 
Només ens restava la carretera d'Albanyà per aconseguir-ho, i amb la substitució de les 29 
lluminàries existents per altres amb tecnologia Led de 40W cada una, així ho hem acomplert. 
Aquests treballs s'han dut a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona que ha 
finançat el 54% del pressupost. Creiem que es una bona obra, orientada per estalviar en 
despeses energètiques en el nostre poble. L'estalvi general amb l'aplicació de làmpades Led, 
volta, ni més ni menys, que el 70%.

regidor Pere Brugués

Medi Ambient

● Tot i que la Generalitat de Catalunya ha 
derogat la línia d'inversions del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per 
aquest any 2014, la Diputació de Girona 
manté per al municipi el finançament previst 
per l'execució dels projectes presentats al Pla 
d'Obres. Atès que l'Ajuntament no podia fer 
front a la despesa del projecte presentat 
sense el finançament que aportava el Pla 
d'Obres, s'ha sol·licitat un canvi de destinació 
de la subvenció que manté la Diputació de 
Girona per aquest 2014. Així doncs s'ha cregut 
més idoni fer la coberta de la sala de la 
Societat La Fraternitat.

Actualment estem redactant el projecte amb 
els nostres serveis tècnics, que estarà acabat 
aquest mateix mes de desembre, i l'objectiu 
és executar l'obra, per un import de 70.000 €, 
així que la tramitació estigui aprovada.

● Recentment, al Cementiri Municipal, hi hem 
destinat 6.000 € per a condicionar les voreres 
interiors, creient que era necessari fer-hi 
aquesta millora. 

regidor Pere Brugués

 

regidor Pere Brugués



El dia 6 de juny, en el 3r Workshop de turisme actiu de Salines Bassegoda vàrem presentar les 
visites guiades programades per aquest any fins a finals de novembre, doncs bé, estem molt 
contents per l'interès que han despertat. En resum, enguany fins a finals de novembre un total 
de 350 persones han visitat el nostre municipi amb el servei de guia, ja sigui a nivell particular o 
en forma de grups a través d'agències de viatges. 

Des de l'àrea de turisme voldria felicitar la Montse per la seva feina, tots els visitants marxen 
molt contents.

Turisme

Esports Benestar Social

Amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, continuem organitzant els tallers 
de gimnàstica  a la sala polivalent de 
l'Ajuntament i també les sessions de 
dinamització del Parc Urbà de Salut. Per l'any 
vinent estem pendents que surti la 
convocatòria per sol·licitar un any més el 
taller de memòria per la primavera.
Des d'aquesta àrea voldria animar-vos a 
participar-hi.

Poc a poc l'equip del Sant Llorenç va agafant 
el ritme de la competició, la dinàmica de joc 
i els resultats obtinguts donen la sensació 
que han sabut superar amb feina i il·lusió 
l'inici de la temporada. 
Des de l'àrea d'esports, rebeu el meu suport.

regidora Esther Clemente regidora Esther Clemente

regidora Esther Clemente

Imatges de la visita guiada del 28 de setembre, dins els actes de les Jornades Europees del 

Patrimoni a Catalunya.

Foto de l'equip que va jugar el partit contra el Llers. 29/10/2014 

Foto dels participants a les sessions de dinamització del Parc 
Urbà de Salut de St. Llorenç. 15/10/2014 



Cultura
regidora Patrícia Serrat



UN ESTIU AL PRIORAT...
El 23 d’agost van poder gaudir (els assistents) d’una estona que s’anunciava com la presentació 
del llibre Un estiu al Priorat, de Pilar Garriga (Pilar Garriga tot i ser filla del Poble Nou amb 
arrels al Priorat, fa anys que estiueja i passa moltes estones a Albanyà), però que en realitat va 
anar més enllà de la presentació del llibre.

Amb Un estiu al Priorat Pilar Garriga, ha tancat un cercle que es va iniciar amb Un estiu a 
Borneo, va seguir l’Home del bosc, Un estiu a Tacugama i tancant amb Un Estiu al Priorat.

Els Protagonistes d’aquestes històries, són principalment en Martí, al voltant de qui giren les 
histories, la seva mare Claudia, la seva amiga Mont i la seva tia Rosa. En Martí arrel d’unes 
visites que fa la seva tieta Rosa, veterinària, a Borneo i després Tacugama, creix i descobreix 
l’existència dels animals en perill d’extinció, altres cultures i persones, i de l’existència i la por 
que fan els furtius, la necessitat d’ajudar el concepte de manteniment de l’entorn... amb clau 
educativa la Pilar ens presenta el que està vivint en persona la seva germana, que es veterinària 
i protegeix els orangutans i ximpanzés en diferents parts del món. Molt implicada i activista 
incansable, la Pilar aprofita en totes les seves presentacions l’ocasió per inculcar aquesta 
necessitat de protecció i explica d’una forma molt didàctica i entenedora, el que és hi està 
passant als nostres “cosins germans”. No en va doncs, Un estiu a Borneo i l’Home del bosc, 
podríem dir que són “top ten venta” en lectures recomanades a les edats entre 10 i 14 anys 
arreu de Catalunya.

Amb Un Estiu al Priorat, fa un canvi de la reivindicació ecologista i mediambiental, cap a la 
reclamació dels valors familiars, el reconeixement de la nostra terra i el respecte cap a 
l’experiència i coneixements de la gent gran, i tot això ho fa amb les vivències que tenen en 
Martí i la Mont al passar un estiu a casa dels avis d’en Martí. 

Amb aquesta novel·la la Pilar fa un homenatge als seus pares i a la seva terra, el Priorat.

Els regidors de l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, 

volem desitjar-vos, a un per un dels veïns, unes Bones Festes de Nadal, 

en les que pugueu gaudir d'una taula plena d'harmonia amb

els vostres familiars i amics més estimats.

Bon Nadal i Feliç 2015!!!

Pere Brugués, Esther Clemente, Josep Sardà i Patrícia Serrat

L’Estat ha suspès, per la via del Tribunal Constitucional, el decret de pobresa energètica en el 
que la Generalitat de Catalunya havia acordat una moratòria en el pagament de les factures per 
garantir llum i gas a les famílies més perjudicades de Catalunya. Obligant als Ens locals, 
Associacions i als Ajuntaments a cobrir aquestes mancances amb ajudes municipals.

L’Estat intervé com a oposició en la regulació interna dels horaris comercials, defensant el 
model de grans superfícies i franquícies, en perjudici dels horaris comercials que defensa la 
Generalitat, de comerç familiar, que és el motor de l’economia catalana.

I ens hem de defensar constantment dels atacs de l’Estat sobre la competència en matèria 
lingüística i ensenyament.

Aquests són alguns dels motius pels quals el poble català ha dit prou d’actuar amb aquesta 
prudència conciliadora, ara ja no, ara s’ha d’actuar amb seny i rauxa, i amb força i convicció, 
ja no hi ha ningú a l’altre costat per conciliar... 

Visca Catalunya!



ENTITATS LOCALS

Societat La Fraternitat

I com que el temps no s’atura, estem ja de ple a la tardor i arribant a les portes de l’hivern i a 
totes les festes tradicionals d’aquests dies. 

El dia 1, diada de Tots Sants, a la Societat es va celebrar la castanyada i el concurs de truites. 
En un taller de cuina, els nens van fer els seus panellets, els van donar la forma i decorar al seu 
gust. Els hi va agradar molt. Els nens estan plens d'il·lusió, d’imaginació i són uns veritables 
artistes!!!

El concurs de truites, de sabors diferents, bones i ben presentades cada un al seu estil. Va ser 
un plaer que tothom també en pogués fer un tastet. Un “Visca” per tots els concursants.

El grup Jeffrey ens va amenitzar la vetllada.

Moltes gràcies a tots  els que ens van ajudar a que la festa fos un èxit.

El dia 7 de desembre a les 11’30 en primera convocatòria i a les 12 en la segona, us convoquem 
a l'assemblea anual de la Societat.

Us ho recordarem uns dies abans per mitjà de cartells.

No hi falteu és cosa de tots!!!

Volem també aprofitar el Full, per fer-vos arribar a tots la nostra felicitació de Nadal amb 
aquesta poesia, que d’alguna manera, a més de transmetre el sentit nadalenc, reflexa la 
situació que es viu en aquests moments.

Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, t’obliga a mirar el cel,

i enyores el gust de la mel
i tens desig d’una pau que no enganya...

és que a través dels aires de la nit
t’arriba aquell ressò de l’Establia

de quant l’infant naixia
i s’elevava un càntic d’infinit.
si ja no saps sentir-te pastoret,

ni aturar-te a sentir el bell missatge,
almenys, tingues coratge

de seguir el teu camí amb el cor net
                                                                                               Joana Raspall  

Us anirem informant de les activitats, no obstant això, no pot faltar el Caga-Tió, ni el Patge dels 
Reis per recollir les cartes dels nens. 

Ja trobareu la informació en els llocs habituals.

BON NADAL!                                  

 LA JUNTA DE LA SOCIETAT 



Grup de Teatre La Fraternitat

Aquests són alguns dels adjectius que hem rebut el Grup de Teatre de Sant Llorenç de la Muga, 
de la premsa i dels nostres seguidors i seguidores a les xarxes socials. Després de la 
representació al teatre El Jardí de Figueres de l'obra còmica “Les Maletes del Sr. Miquel”.

Com a Director del grup, permeteu-me que us digui que estic orgullós de tot l'equip.

Quan vam decidir representar l’obra “Les maletes del Sr. Miquel” vam pensar que tornaríem a 
omplir el Teatre Jardí, pels bons records de les 3 últimes funcions. Però superar el llistó de 
satisfacció del públic de l’últim “Cava, Caviar i... Ostres!!!” era un repte francament difícil. Per 
això des del primer moment vam estar treballant per aconseguir allò que en teatre és tan 
difícil, la connexió entre actors i públic. El públic de Figueres és tan agraït i entès, que als pocs 
minuts ja participaven i intuïen el que anava a passar, i quasi reien abans de que passessin els 
esdeveniments de la comèdia. Les bones vibracions que ens transmetien va fer que, no només 
marxessin els nervis, sinó que l’obra anés sola i tot el grup gaudís damunt l’escenari i ho 
encomanés al públic.

HORA NOVA 25/11/2014.

“El Teatre Municipal El Jardí de Figueres es va rendir als peus dels 
components del grup de teatre La Fraternitat, de Sant Llorenç de la 
Muga...”

EMPORDÀ 25/11/2014.

“TEATRE: La Cia de Sant Llorenç només recull èxits.

El Teatre El Jardí de Figueres va viure diumenge una de les seves millors estampes... divertida, 
espectacular, estupenda, deliciosa, exquisida, excel·lent, admirable...”

El que també teníem clar era que volíem representar-la a molts pobles i viles de la comarca i 
portar el nom de Sant Llorenç de la Muga arreu. Per tant, havíem de fer uns decorats que fossin 
fàcils de muntar i desmuntar i adaptables a les diferents mides d'escenaris, fins i tot pavellons 
poliesportius amb un empostissat de Festa Major.

“Les Maletes del Sr. Miquel” a 
Figueres. 23/11/2014



Fins avui, a més de l’estrena a Sant Llorenç, ja l’hem representat a Vilabertran, Besalú, Arles, 
Bàscara i Figueres. I tenim en perspectiva varies localitats més, fins i tot més enllà de 
l'Empordà. Cada una de les representacions han estat diferents a les altres, amb anècdotes per 
donar i per vendre, i amb un record i estima per cada una de les viles que hem anat.

Però si hem de destacar, al nostre parer, una representació, destacaríem la d’Arles. Anar a un 
petit poble del Vallespir, on la seva població no té com a llengua pròpia la llengua catalana i que 
gràcies als organitzadors es poguessin reunir més de 100 persones per veure’ns, que entressin 
dins l’obra des del primer moment, i al final de l’obra es posessin dempeus, va ser una injecció 
d’adrenalina per tot el cos. (Degut a l’èxit, ja ens han demanat representar-la a Ceret, capital 
del Vallespir).
Totes aquestes “mogudes” no haurien estat 
possibles sense la labor de la nostra “mànager” 
Eva, i l’ajut dels muntadors VOLUNTARIS i 
parelles dels actors; la nostra fantàstica 
“claca”, que ens recolza en qualsevol moment, 
siguin bons o dolents i que miren una i altre 
vegada totes les representacions. En Manel, els 
“Joseps”, l’Albert, en Raül i en “Tete”, són 
imprescindibles per l’èxit que ens ha portat a 
dur el nom de “LA FRATERNITAT” de Sant 
Llorenç de la Muga més enllà de la comarca.

Vull donar las gràcies a l'Ajuntament, a la 
Junta de la Societat i a la gent de Sant Llorenç 
que ens varen venir a aplaudir, sobretot a 
Figueres.

MOLTES GRÀCIES per ser com sou!

Joan Serrat

Públic assistent a la representació de “Les Maletes 
del Sr. Miquel” a Arles sur Tech. 02/11/2014

ADF Sant Llorenç de la Muga

Durant el mes d'octubre hem desbrossat els marges del camí de Pla d'Amigó i del 
camí de la Trilla. Amb aquesta actuació hem fet una petita millora, eliminant 
la vegetació dels laterals d'aquests camins que invadeixen la zona de pas, dificultant la 
circulació. En total s'ha desbrossat 5,78 km. De camins per un import de 972,00 €, del quals 
780,30 € han sigut subvencionats per la diputació de Girona, i la resta 191,70 € han anat a 
càrrec de la pròpia ADF Sant Llorenç de la Muga.

Actualment estem treballant per aconseguir tenir el nostre propi Pla de Prevenció d'Incendis 
Forestals (PPIF). Hem demanat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i a diferents professionals 
pressupostos per desenvolupar aquest PPIF, i un cop tinguem aquesta informació farem una 
Assemblea General per a tirar endavant aquest projecte de la millor manera possible.

Recordar-vos que si voleu col·laborar amb la nostra ADF podeu comprar participacions de la 
loteria de Nadal al preu de 5€. En trobareu a Can Martí, al Samuga i a la Societat. 

Vull desitjar-vos a tots, molta sort i molta salut! I en nom de la Junta de l'ADF, Bon Nadal a 
tothom!

Pere Brugués





Societat de Caçadors

Hola amics, amigues i gent que estima Sant Llorenç!

És un goig per la Societat de Caçadors d'aquest municipi poder entrar en aquest FULL de 
l'Ajuntament per poder tenir l'oportunitat de desitjar-vos molt Bones Festes de Nadal i un millor 
Any Nou.

Sóc conscient que els caçadors a vegades fem una mica de fressa; però dintre l'esport que 
practiquem seguim un protocol emparat per els estatuts de l'entitat i procurem ser respectuosos 
amb els veïns i amb el Medi Natural. Entre altres coses també procurem equilibrar la densitat 
desmesurada del porc senglar. Aquest any hem dut a terme diferents desbrossades per camins 
de l'entorn del municipi, i s'ha repassat la pista forestal que va de la cruïlla de la Torre de 
Guaita fins a Can Tritlleta, passant per la collada del Mas Fogona.

Aquesta temporada que hem començat no trobem tants senglars com l'anterior, actualment en 
portem 18 de capturats amb 14 batudes realitzades. La temporada anterior se'n van capturar 
130, caçant els diumenges i festius; i de vistos o trobats uns 350. També es va capturar 1 cérvol, 
5 cabirols, 8 ànecs coll verd, 2 conills, 3 llebres, 4 perdius roja, 4 tudons, 3 tórtores, 189 tords i 
2 becades. També s'ha dut a terme l'alliberament de 24 perdius. A la província de Girona la 
temporada passada es van capturar 12.914 senglars i 3.027 a l'Alt Empordà, aquests resultats 
com podeu veure són una mica alarmants.

Les Societats de Caçadors de la província de 
Girona amb el suport del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, fan tot l'esforç per evitar i 
controlar l'augment desmesurat d'aquesta 
espècie.

No quedeu en fer-nos arribar qualsevol 
suggeriment o critica que per nosaltres serà ben 
rebuda i ens ajudarà a millorar el nostre esport.

Una abraçada per a tothom.

Societat de Caçadors de Sant Llorenç de la Muga.

ANC Guàrdia de la Muga

Arran de la massiva afluència de gent en les celebracions de la Diada del 11 de Setembre dels 
passats 2012 a Barcelona i el 2013 arreu del país, a favor de la independència de Catalunya, 
varem impulsar la creació d’una nova Territorial de l’Assemblea Nacional Catalana. Va néixer 
l’AT Guàrdia de la Muga per la Independència que engloba les poblacions de Llers, Terrades, 
Sant Llorenç de la Muga i Albanyà.

Així, el passat 14 de febrer de 2014 es va constituir la nostra Territorial, la Guàrdia de la Muga. 
En els acords de l’acta fundacional es recull el perquè d’aquest nom, i així mateix ho 
transcrivim aquí:
“IV. Que escullen la denominació del la Guàrdia de la Muga en referència a l’antiga xarxa de castells que uneix aquests 
municipis pel vessant sud del riu Muga. Alhora, expressen que aquest nom no pretén ser un referent bèl·lic d’altres 
èpoques convulses sinó una referència al nostre ric patrimoni històric. Així doncs, es pren el sentit de guàrdia com a 
sinònim de talaia dels moviments socials, polítics i econòmics que afecten al procés que ha endegat el nostre país i del 
que hi volen participar activament. Tanmateix, aquesta guàrdia també vol prendre un sentit de vigilància envers als 
nostres representants públics i a les amenaces externes a un procés que volem pacífic, participatiu, obert a les diferents 
ideologies i orígens de cadascú, transparent i guiat per la voluntat majoritària del poble.”

Cacera del senglar. 26/10/2014



El nostre esforç i molta il·lusió per un nou país són els recursos i les eines que tenim per lluitar 
per la llibertat i la independència de Catalunya.
En aquests mesos hem fet un parell de xerrades al Castell de Llers, una a càrrec de Jaume 
Sobrequés, que va ser la nostra presentació, i una altra sobre les pensions i el futur econòmic 
de Catalunya, que ens va fer Jaume Vallcorba, president de la Fundació Catalunya Estat.

Va arribar l’11 de Setembre i juntament amb els veïns del voltant, vam marxar amb tres 
autocars plens d’il·lusió cap a Barcelona, a fer la V.

Amb la mirada posada al 9 de Novembre, calia no defallir i havíem de mantenir els ànims ben 
alts. Com que units fem més força, ens vam aplegar un bon grapat de gent i vam caminar des de 
Terrades fins el nostre poble, on vam presentar la campanya País Groc, que dóna suport a la 
Consulta del 9-N. Tornant cap al poble veí, i després d’embolicar uns quants arbres ben grocs, 
ens esperaven a la Societat amb un àpat ben català: amanida catalana, botifarra amb seques i 
coca, regat amb vi de la comarca i una bona garnatxa.

Va arribar el 9 de Novembre i, després de molts mesos d’incertesa, per fi varem poder votar. Tot 
i que no va ser la consulta que volíem, almenys varem fer sentir la nostra opinió. Estem 
contents amb la participació i els resultats al nostre poble. Són els següents:

Vots emesos Sí-Sí Sí-No Sí-Blanc Blanc No Altres

115 97 3 2 2 5 6

Ara, després de les valoracions del Procés Participatiu, estem a l’espera del nou full de ruta, 
sempre disposats a estar al costat de la nostra gent. Engegarem noves campanyes i en repetirem 
d’altres, per fer arribar el nostre missatge a tothom. Estem convençuts que una Catalunya 
independent serà un país molt millor per a tots.

Alguna de les conclusions que podem treure de la feina feta aquests mesos és que, al contrari 
que ens diuen des de Madrid, no tenim por i que junts som imparables. Però encara ens queda 
molta feina a fer, sobretot amb la franja dels joves. També us necessitem, sou el futur del país. 
Amb la vostra ajuda, poca o molta, tot ho farem possible.

Si voleu col·laborar amb nosaltres, podeu escriure’ns al nostre correu: 
guardiadelamuga@assemblea.cat

Visca Catalunya Lliure!!!

Foto de grup de la caminada de l'ANC Guàrdia de la Muga. 26/10/2014  



Una vegada més aprofitem el FULL per repassar què hem deixat enrere 
i què vindrà. Si comencem parlant de les activitats que pròximament farem podem dir que, com 
cada any en aquesta època, comencem el Nadal amb les ja tradicionals QUINES del FUTBOL i a 
principis d'any ens posem a treballar amb la confecció artesanal del carbó. (trobareu detallat 

dates i horaris a l'apartat Calendari d'activitats de Nadal 2014 d'aquest Full)

Actualment, està a la venda la LOTERIA de NADAL amb participacions de 2 € la butlleta que 
podeu trobar a tots els establiments del poble.

Una altre activitat que s'ha organitzat recentment des del club, ha estat la reforma de la 
BARRACA del CARBONER, aquesta reforma ha estat realitzada per un grup de voluntaris que han 
dut a terme les millores els dissabtes al matí. Les obres han estat possibles gràcies a la donació 
voluntària d'un soci del club. Sense les aportacions de dit soci i les del grup de voluntaris 
aquestes obres no haurien estat possibles. Gràcies a ells podrem gaudir d'una BARRACA de 
CARBONER amb moltes més prestacions. MOLTES GRÀCIES!

Les obres de millora de la BARRACA són molt importants per tal de fomentar aquest OFICI 
OBLIDAT de CARBONER ja que durant la confecció del carbó artesà es passen moltes hores dins i 
fora de la barraca. Així d'aquesta manera les nits no són tan llargues mentre es vigila la PILA de 
la CARBONERA.

Volem recordar que tenim a la venda els números pel sorteig del quadre que el pintor i soci del 
club JOAN BURRULL QUER ens va fer donació. Els sorteig del quadre es farà el darrer dia de la 
Quina, el proper 3 de GENER de 2015. A data d'avui s'està tenint una molt bona venda de 
números i creiem que serà un molt bona ajuda econòmica pel club.

L'equip esportivament parlant, està donant sensacions molt positives aquesta temporada. El 
tàndem a la banqueta format per PACO ARJONA i ÀLEX FERRER està duent a terme una bona 
feina i l'equip actualment està situat a la part mitjana-alta de la classificació. Dins l'equip es 
respira un molt bon ambient i això fa que es noti dins i fora del camp. A més, l'afició ha 
correspost a les bones maneres de fer de l'equip, fent que cada cap de setmana siguin més els 
que ens vinguin a acompanyar quan juguem a casa, al Municipal QUIM JUANOLA, o a fora. Des 
d'aquí volem agrair molt sincerament el suport de l'afició.

Tots aquells socis que encara no hagin rebut el calendari de la present temporada 2014/2015 el 
poden demanar al BAR del Camp Municipal QUIM JUANOLA el pròxim partit. Aquest calendari és 
GRATUÏT per tots els socis per tal d'estar ben informats del municipi on juguem i l'hora.

També voldríem recordar que durant el transcurs de les vacances de Nadal passarem a cobrar 
els carnets corresponents a l'actual temporada 2014/2015.

Actualment, estem duent a terme un nou disseny de la pàgina web oficial del club per tal de 
fer-la més intuïtiva i pràctica. Properament hi podreu trobar tota la informació dels resultats, 
classificacions, fotografies, cartells d'esdeveniments, informació de la Fira de la Mongeta, etc.

A més, a tots els seguidors que seguiu el nostre Facebook recordeu que hi podeu trobar totes les 
novetats, esdeveniments, partits, horaris, resultats, fotografies... Aquesta aplicació s'actualitza 
diàriament, us recomanem de visitar-la!

Per últim, i no per això menys important, voldríem demanar a tots els veïns del poble que 
estiguin interessats a instal·lar una parada a la XVII FIRA DE LA MONGETA es posin en contacte 
amb qualsevol membre de la Junta Directiva perquè actualment estem reben noves inscripcions.

www.fcsantllorencmuga.cat

Junta Directiva FCSLLM https://ca-es.facebook.com/FC-Sant-Llorenç-de-la-Muga

F.C. Sant Llorenç de la Muga



CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

Joan Burrull Quer, nascut a Sabadell el dia de Sant 
Llorenç de l'any 1.929, és un dels veïns més 
participatius de la vida social del nostre poble. De 
professió agent d'assegurances i pintor, els seus quadres 
han estat el cartell de la Festa Major de Sant Llorenç 
de la Muga en diverses ocasions.

- Quins són els vostres orígens amb Sant Llorenç de 
la Muga? La meva besàvia era Teresa Nou Muntada, 
filla de Sant Llorenç que va anar a viure a Sabadell 
juntament amb el seu germà i els seus pares quan 
tenia més o menys 10 anys. Això era cap a l'any 1858. I 
es va casar amb Fèlix Quer Puig que era pintor de 
Sabadell. 

Quan jo vaig començar a caminar ja venia a passar l'estiu a Sant Llorenç amb la meva àvia i el 
meu avi, en Josep Quer Nou. El meu pare ja treballava a l'agència d'assegurances que van ser 
els primers de Sabadell.

- Què recordeu d'aquells estius a Sant Llorenç? Moltes coses. Abans no hi havia cap fonda al 
poble i anàvem a dormir a les cases que ens deixaven una habitació i dret a cuina. Recordo 
haver estat al c/ Nou a Can Muntada, als pisos de la Julia al costat d'en Santos, a Can Mandra, 
on acabada la Guerra Civil deien missa a dalt de tot fins que es va arreglar l'església, a Ca la 
Carmeta, a menjar a Ca Les Palpates i a dormir a Cal Campà... Igual que nosaltres també 
venien a estiuejar els Gil i els Soler de Sabadell.

Quan venia amb l'avi per arribar fins aquí, agafàvem
un tren de Sabadell a Barcelona, un altre de Barcelona
a Flaçà i encara un altre de Flaçà a Figueres. 
A Figueres ens venia a buscar l'avi d'en Ramon
Casadesus, en Josep, amb una tartana amb capota
blanca i un cavall blanc fins aquí. 
Després ja veníem des de Figueres amb el cotxe
de línia amb en Neto, tardàvem 2 hores o 2 hores i mitja.

Recordo que ens posàvem palla dins els esclops perquè fossin més tous i calents. També me'n 
recordo de quan portàvem espardenyes de 7 betes amb sola de cànem, i anàvem a baix a la 
Muga a mullar-ne la sola i després passàvem per la sorra perquè fossin més dures.

Ara la mainada va amb patinets
però abans anàvem amb la “rutlla”, 
un roda de ferro i un pal
que ens feia el ferrer.

També me'n recordo que la mare d'en Pere sabater ens portava regalèssia quan tornava de 
portar les 3 o 4 cabres que tenia, amb un mascle que era lluny d'aquí. Es veu que allà, hi havia 
molta regalèssia.

El nen de la rutlla, és una escultura 
situada al barri del Guinardó de 
Barcelona. L'obra és de l'artista 
Joaquim Ros i Bofarull (1906-1991).

Carbonera. Any 2010



- Quins són els vostres inicis com a pintor? Vaig començar a pintar amb 14 o 15 anys. Llavors 
el meu pare era de la Junta de Belles Arts de Sabadell, i feien trobades entre pintors. És curiós 
que la majoria es deien Vila. El meu mestre era en Vilatubà, hi havia en Vila Casas, en Vila 
Cinca, en Vila Rufat, en Vila Plana,... Jo anava a les tertúlies a escoltar, i a partir del 16 o 17 
anys aquests pintors de renom van ser els que van propiciar que comences a exposar.

Ja de més gran pintava només els caps de setmana, perquè entre setmana treballava a l'agència 
d'assegurances i llavors ja feia moltes exposicions. En aquells moments va ser quan vaig decidir 
que quan els meus fills fossin grans els deixaria l'oficina i jo em dedicaria de ple a la pintura. 
Això ho vaig fer quan ja tenia 50 i pico d'anys.  

- Quan us vàreu instal·lar definitivament a viure a Sant Llorenç?  Després d'haver-me casat, 
l'any 53, vam començar a buscar un lloc per fer-nos una casa aquí St. Llorenç. Finalment a 
principis dels 60 vam comprar aquesta finca que era la vinya d'en Llorençó, i en Madern ens va 
fer la casa. Al principi només veníem a estiuejar, i jo només els caps de setmana de l'estiu, 
perquè entre setmana encara treballava a l'oficina. 

Després quan vaig deixar de treballar a l'oficina anava a pintar a un estudi que tenia llogat a 
Sabadell. Llavors feia 5 o 6 exposicions cada any, a Barcelona, Lleida, Sabadell Tarragona, Sant 
Cugat, també havia participat a biennals de pintura. 

Un dia parlant amb els meus fills em van suggerir de deixar l'estudi i que vingués a pintar aquí, 
a Sant Llorenç. D'això en fa 20 anys! Al principi venia sol per pintar, i anava a dinar a Can Cufí 
d'Albanyà o a Cal Prim.

- Per últim Joan, expliqueu-nos què us atrau tant de la vida social de Sant Llorenç de la 
Muga, perquè col·laboreu i participeu en tot el que podeu. Per exemple, sou soci de la 
Societat, del Futbol, heu col·laborat amb l'ACPA, amb la carbonera, a reconstruir l'altar de 
Sant Antoni, el Monòlit a Sant Sebastià... si, i tantes altres coses que no recordo. He 
col·laborat sempre que he pogut i que m'ho han demanat. També vaig ser President de la 
Societat, però per molt poc temps. Un o dos mesos... per qüestions de salut vaig haver de 
plegar perquè no podia dedicar-hi el temps que volia. 

Me'n recordo de la Societat quan no hi havia nevera que teníem les cerveses i gasoses al pou 
que hi havia al pati i les pujàvem amb un cistell i una corda. Amb les gasoses fèiem suaus!

També me'n recordo de pujar amb en Llorenç el taxista al camp de futbol del Pla de l'Angana, i 
de pujar-hi a peu, també.

Fins hi tot havia anat a cacera amb la Societat de Caçadors d'aquí St. Llorenç, amb en Manera, 
en Laio, en Joan de Cal Gat, Mossèn Josep,... perquè fèiem un bon esmorzar. Una vegada 
estàvem esmorzant prop de la Foneria de Sant Sebastià, i Mossèn Josep que venia a cacera amb 
la sotana i un Jeep de l'exèrcit, tenia els gossos allà a prop mentre esmorzàvem i es van 
escapar... i Mossèn Josep es va aixecar, es va arremangar la sotana i vinga a córrer darrera els 
gossos cridant “me cago en..., quan us agafi us pelaré” aquell dia vam riure molt i molt!

Ara ja em costa més participar de les activitats que es fan al poble, no puc venir sempre que 
voldria, però encara col·laboro amb el que puc des de casa. Aquest Nadal els nois del futbol 
faran el sorteig d'un quadre meu que els hi he regalat perquè recullin diners per tirar endavant 
l'equip, i tinc la sort de tenir bons amics que em venen a buscar a casa per anar a jugar a la 
botifarra els dijous al vespre, o per anar a esmorzar de tant en tant amb els voluntaris a la 
Carbonera. 

Coneguem els nostres veïns és una petita entrevista personal per conèixer aspectes peculiars, 
poc coneguts o destacats dels veïns de Sant Llorenç de la Muga. Si voleu proposar un veí perquè 
sigui entrevistat, feu-nos-ho saber a ajuntament@santllorencdelamuga.cat



NOTÍCIES

Comunicació de crema 

Us recordem que des del 16 d'octubre passat i fins el 14 de març vinent, tothom que necessiti 
cremar restes vegetals de l'hort o del jardí a qualsevol finca del terme municipal, pot adreçar-
se a l'Ajuntament per trametre la corresponent comunicació de crema al cos d'Agents Rurals. 

Així mateix us recordem que, encara que s'hagi tramitat la corresponent comunicació de crema, 
només es podrà encendre el foc amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un 
avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca de l'Alt Empordà. 

És per això que si teniu qualsevol dubte abans d'encendre el foc, us aconsellem que consulteu 
al telèfon d'informació 012 de la Generalitat de Catalunya el nivell del Pla Alfa existent en 
aquell moment. 

I us recordem que amb nivell 2 o superior del Pla Alfa està prohibit encendre foc.

Des de finals del mes d'agost l'Ajuntament té pàgina al Facebook.

L'objectiu és mantenir informats els nostres veïns, amics i visitants de les activitats i iniciatives 
programades al nostre poble, ja siguin organitzades per l'Ajuntament o per altres entitats, i 
també hi podreu trobar totes aquelles notícies que puguin ser del vostre interès i que 
transcorrin al nostre municipi o l'entorn més proper.

Us animem a que la visiteu i que hi participeu amb els vostres comentaris o propostes.

https://www.facebook.com/Ajuntamentdesantllorencdelamuga

L'Ajuntament té Facebook

 

Tramitacions a l'oficina de trànsit de Girona

Darrerament la Direcció General de Trànsit (DGT) ha introduït modificacions en l'atenció als 
ciutadans a les seves oficines, en el sistema de pagament de taxes, i en la tramitació de canvis 
de domicili del permís de circulació i del permís o llicència de conducció. Amb aquests canvis es 
pretén aconseguir ser més eficients, accessibles i propers al ciutadà, facilitant també la 
tramitació electrònica de sol·licituds i documents, i evitant desplaçaments innecessaris. 

A continuació us relacionem aquestes modificacions. 

1) Qualsevol tràmit que s'hagi de dur a terme a les oficines de la DGT a Girona, caldrà sol·licitar 
cita prèvia a través de la seva seu electrònica: 
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/cita-previa/jefaturas/

2) No s'accepta el pagament de taxes en efectiu a les oficines de la DGT. El pagament haurà de 
tramitar-se a través de la seu electrònica de la DGT, mitjançant targeta bancària o càrrec en 
compte bancari. Una altre opció és presentar el model 791 de pagament de taxes a una entitat 
financera.

3) El canvi de domicili del permís de circulació i del permís o llicència de conducció (el 
carnet) es poden tramitar des de l'Ajuntament. Evitant així desplaçar-vos fins a Girona.

Podeu trobar més informació d'aquestes modificacions al web: www.dgt.es o a l'Ajuntament.



Eleccions Municipals 2015 

Camp Municipal Quim Juanola 

El proper diumenge 24 de maig de 2015 hi haurà eleccions 
municipals. Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, i 
residents a Espanya, podran votar en aquestes eleccions 
municipals si prèviament s'han inscrit en el cens electoral, i són 
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 

El passat 6 de setembre es va disputar el 
partit amistós del Memorial Josep Juanola 
(Pep), entre l'equip actual i els veterans del 
St. Llorenç. (partit que es va suspendre el 2 
d'agost passat a causa de la pluja)

Just abans de l'inici del partit, a iniciativa i 
proposta de la junta del F.C. St. Llorenç, el 
nostre veí Quim Juanola va destapar la placa 
que posa el seu nom al camp municipal de 
futbol. 

I és que l'Ajuntament va aprovar aquesta 
iniciativa creient que és millor el 
reconeixement dels nostres veïns mentre 
estan entre nosaltres.

Moltes gràcies Quim i per molts anys!

empadronats a Sant Llorenç de la Muga, mantindran la seva condició d'electors, sense necessitat 
de realitzar cap tràmit.

Els veïns empadronats a Sant Llorenç que no hagin manifestat la seva voluntat de votar 
anteriorment, i desitgin fer-ho a les pròximes eleccions municipals, ho hauran de sol·licitar a 
l'Ajuntament on estan empadronats abans del 30 de desembre de 2014.

Poden sol·licitar més informació a l'Ajuntament, a les delegacions provincials de l'Oficina del 
Cens Electoral, al telèfon 901.101.900 o a través del web www.ine.es/oficina_censo 

El Jeep de Mossèn Josep

Sovint diem que “el món és ben petit” i és 
ben cert...

Pocs dies després de fer l'entrevista al nostre 
veí Joan Burrull, que ens explica que anava a 
cacera amb Mossèn Josep amb un Jeep de 
l'exèrcit, l'actual propietari d'aquest vehicle 
va visitar el nostre poble i ens va facilitar 
aquesta fotografia recent del vehicle. 

El Sr. Josep Carbó de Lloret de Mar, que es 
dedica a la reparació d'automòbils, ens ha 
explicat que va adquirir al vehicle al Sr. 
Josep Domènech Blanc, i aquest el va 
comprar directament a Mossèn Josep entorn 
l'any 1970-1971.

A dia d'avui, aquest Jeep està totalment 
restaurant i funciona correctament. 



CALENDARI D'ACTIVITATS NADAL 2014

6 de Desembre

19:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga organitza F.C. St. Llorenç     
        

7 de Desembre

12:00 h. Assemblea General Ordinària de la Societat      organitza Junta de la Societat

24 de Desembre

17:00 h. Caga tió de la Societat      organitza Junta de la Societat

22:00 h. Missa del Gall      organitza Església de St. Llorenç

23:00 h. Foc de Nadal               organitza Ajuntament St. Llorenç 

25 de Desembre

19:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga organitza F.C. St. Llorenç

3 de Gener

19:00 h. QUINA del F.C. Sant Llorenç de la Muga organitza F.C. St. Llorenç

4 de Gener

18:00 h. Rebuda dels Patges Reials al Pont Vell      organitza Junta de la Societat

trobareu informació més detallada de cada activitat

als respectius cartells editats pels organitzadors

I A PRINCIPIS DEL 2015...

La Carbonera ........................ 17 de gener: muntatge de la pila 
 18 de gener: encesa de la carbonera
 24 de gener: calçotada popular
 7 de febrer: recollida del carbó

Diada de Sant Sebastià ................................................. 25 de gener 

Carnaval infantil ......................................................... 28 de febrer

XVIIª Fira de la Mongeta ................................................. 1 de març



El Full – edita: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga              Amb la col·laboració de:

c/ Església, 2. 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

Tel./Fax. 972.56.91.40

e-mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
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