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Benvolguts veïns i veïnes,
A les portes d’un nou Nadal, ens trobem novament amb la incertesa de la situació
sanitària. Semblava que amb una bona part de la població vacunada, ja podíem
començar a fer “vida normal”, però els contagis han augmentat aquest mes de
desembre i novament es preveuen noves restriccions d’interacció social per aquestes
festes de Nadal. Des de l’Ajuntament us demanem que sigueu curosos i preneu les
precaucions que pertoquin en cada moment i situació, per tal d’evitar que ens afecti
la nostra salut.
En aquest Full hi trobareu com és habitual un resum de les activitats i fets ocorreguts
durant els últims mesos, i les activitats i propostes previstes pels propers, no només
des de l’Ajuntament sinó també des de les entitats. Des de l’Ajuntament agraïm
l’esforç del teixit associatiu tan viu que té Sant Llorenç, i hi creiem fermament! Per
això enguany s’han convocat les primeres ajudes econòmiques per les associacions
locals, fins a 500€ s’han concedit a cada entitat, a totes les entitats del poble. I
totes cobraran abans de final d’any, sempre i quan hagin presentat la documentació
correctament. Fins i tot, hem allargat els terminis per presentar la documentació
requerida perquè ningú es quedi fora.
Conjuntament amb les ajudes a les entitats, durant el mes de novembre també s’han
concedit les ajudes per material escolar, les ajudes per empreses per a la compra de
productes per fer front a la COVID i les ajudes per empreses del sector turístic que
s’han vist afectades per resticcions d’obertura i atenció als seus clients. En total
s’han concedit 5.515 € dels 16.500 € que teníem previstos en el pressupost municipal
del 2021. Des de l’equip de govern ens sap greu que no s’hagin aprofitat prou aquests
recursos econòmics pensats per ajudar a tots els veïns i empreses del nostre poble.
Pel que fa al pressupost del 2022, farem la presentació pública del pressupost als
veïns, igual que vam fer amb els del 2020 i del 2021. És un exercici de transparència
que pretén apropar l’administració local als nostres veïns.
Per aquest any 2022, seguirem treballant per tal de millorar l’estructura
administrativa que dóna servei als nostres veïns. Hem començat amb l’arquitecte
tècnic i seguirem treballant pel sosteniment de la plaça del secretari conjuntament
amb el municipi d’Albanyà.
Seguirem treballant per oferir uns serveis bàsics d’acord amb les necessitats del
nostre poble: la xarxa i subministrament d’aigua potable, la redacció del projecte de
la depuradora del nucli històric, acabarem la franja de prevenció d’incendis,
posarem al dia parcs i jardins, i començarem a definir els projectes per executar les
dues grans obres que han rebran finançament del PUOSC. Aquests són la reforma del
primer pis de l’edifici de la Societat per destinar-lo a ús públic, i la construcció d’un
magatzem municipal. Pressupostàriament no són inversions, són despesa corrent,
però són necessàries i imprescindibles per donar un millor servei als nostres veïns.
Per últim, des de l’equip de govern us desitgem que passeu molt bones festes de
Nadal en companyia dels vostres familiars i amics.
Us desitgem que el 2022 sigui l’any que ens permeti sortir definitivament d’aquesta
crisi sanitària que ens afecta en tots els àmbits de les nostres vides.

Montserrat Brugués Massot, Alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga

Balanç de Festa Major
Enguany vam celebrar la Festa Major els dies 6, 7, 8, 9 i 10 d’agost. Tots els actes es
van haver d’organitzar seguint els protocols COVID19. És a dir, que vam haver
d’organitzar la reserva prèvia, marcar aforaments limitats, control d’accesos al
recinte i la impossibilitat de contractar cap activitat que permetés el ball. Tot i
l’esforç que va representar portar a terme aquestes mesures, el resultat va ser molt
positiu. Tot seguit us detallem el cost de les diferents activitats, amb l’IVA inclòs:

Divendres 6 d’agost

Orquestra Titanium

4.840€

Dissabte 7 d’agost

La màgia d’en Raül Black

2.413,95€

Dilluns 9 d’agost

Activitats amb Nohakota

1.056€

Nit de monòlegs

2.475,23€

Cobla Els Rossinyolets

1.650€

Havaneres amb Les Anxovetes

2.238,50€

Dimarts 10 d’agost

Total

14.673,68€

No volem deixar d’agrair l’ajuda de tots aquells veïns i veïnes que voluntàriament
ens van ajudar en l’organització dels diferents actes.

Valoració del Casal d’estiu
Enguany també hem pogut gaudir del casal d’estiu. Una vegada més des de
l’ajuntament hem pogut oferir aquest servei a les famílies del nostre municipi així
també com pels estiuejants i infants dels pobles veïns.
Aquest any hem fet l’acompanyament a 7 infants del municipi, 12 estiuejants i 11
dels pobles veïns.
Tot seguit passem comptes dels ingressos i despeses que hem tingut amb la
col·laboració del Consell Esportiu de l’Alt Empordà al qual contractem aquest servei
per l’assegurança dels infants i les dues monitores.
MES DE JULIOL. Els ingressos han estat 3.310€, i despeses de 3.995,56€ (factura del
Consell Esportiu). Hem donat acolliment a 29 infants. Alguns han vingut una setmana,
una quinzena o el mes sencer i mai s’ha superat la ràtio de 20 infants al dia per dues
monitores.
MES D’AGOST. Els ingressos han estat 1.620€ i les despeses de 3.995,56€ (factura del
Consell Esportiu). Hem donat acolliment a 12 infants. Al mes d’agost sempre tenim
menys infants però hem de tenir el mateix nombre de monitores. Tot i així, pensem
que és important disposar d’aquest servei per les necessitats de les famílies.

Dinamització joventut
Des de l’àrea de Joventut, conjuntament amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà,
hem seguit posant fil a l’agulla per realitzar propostes per als més joves. Aprofitant
la partida pressupostària prevista per destinar a les subvencions del casal d’estiu que
no es va utilitzar, la vam destinar per poder disposar d’una dinamitzadora juvenil fins
a finals d’any.
Dels 1.200€ previstos per ajudar a les famílies amb
la inscripció mensual del casal, es van concedir
240€ d’ajudes. La diferència s’ha destinat a les
despeses de dinamització dels joves.
Vam tornar a iniciar l’espai amb una nova
dinamitzadora fent una reunió prèvia a finals
d’octubre per informar a les famílies. A partir del
6 de novembre ja van començar a quedar per
trobar-se, fent diferents propostes.
En aquest moments tenim entre 5 i 9 joves del
nostre poble que gaudeixen d’aquesta iniciativa:
esports, cinema, multimèdia, jocs de taula i
sortides son les diferents idees que s’han anat
realitzant.
Seguim apostant pel nostre jovent, i esperem
poder seguir oferint un espai de trobada per donar
sortida a nous camins i idees que vagin sorgint. Des de el grup de whats de
l’ajuntament i el grup de joves del poble us anirem informant dels dies de trobada i
activitats que es vagin fent i tots els joves nascuts entre el 2007 al 2011 hi podeu
participar quan vulgueu. Animeu-vos!!

Diada a l’ermita de Palau
La Diada de Catalunya la vam celebrar un any més amb els veïns d’Albanyà, amb la
celebració d’una missa al migdia a l’Ermita de Santa Maria de Palau i seguidament
vam fer una copa de cava plegats.
Abans d’aquesta diada des de l’Ajuntament es van fer treballs de neteja de la
teulada de l’ermita. Tot i que vam sol·licitar un pressupost a una empresa
especialitzada en treballs en alçada, finalment aquesta feina va ser a càrrec del
personal de la brigada, ja que el pressupost que ens havien presentat pujava a més
de 2.500 € més iva.
En aquesta diada a Palau, en van sorgir dues propostes que esperem es puguin
desenvolupar properament. Un veí ens va proposar senyalitzar l’accés a l’ermita des
de la carretera, i des d’Albanyà es van oferir a plantar uns arbres a l'esplanada on
aparquen els vehicles per tal que en els propers anys puguem gaudir d’un espai
d’ombra més còmode per fer aquestes trobades i celebracions de germanor.
Esperem que per la Diada del 2022 ja puguem gaudir d’aquestes millores a l’ermita
de Palau.

Diada de la Gent Gran
El 13 de novembre passat vam celebrar la diada d’homenatge a la gent gran de Sant
Llorenç. Després que l’any passat no la
vam poder celebrar per les restriccions
sanitaries de la COVID, enguany
teníem moltes ganes de trobar-nos
novament. “Es trobava a faltar” va ser
la frase que més vam compartir entre
tots.
La diada va començar amb una missa a
l’església de Sant Llorenç, després
vam fer la foto a la plaça amb tots els
veïns que ens van acompanyar i
seguidament a la Societat vam dinar
tots
plegats.
Per acabar aquesta celebració vam aprofitar per posar a
prova i estrenar l’equipament de l’escenari de la
societat. I no haguéssim trobat a ningú millor que en
Joan Tomàs per fer-nos riure i passar una bona estona.
Ell sol dalt de l’escenari l’omple de sorpreses: vestits,
barrets, plumes, cançons per tots els gustos i fins hi tot
acudits… sempre té coses per explicar Joan Tomàs. Des
d’aquí li agraïm moltíssim que volgués acompanyar-nos
en aquesta Diada de la Gent Gran. La seva actuació va
servir per posar a prova la il·luminació i l’equip de so
nou que es va instal·lar abans de l’estiu. Per això també
vam comptar amb el suport tècnic de Perspective
Events que és l’empresa a qui se li va adjudicar aquesta instal·lació i ara va venir a
posar en funcionament tots els equips. Gràcies pel suport tècnic.

Torna el teatre a l’escenari de la Societat
El passat dia 20 de novembre va tornar el teatre a la societat. Ara que ja teníem
l’equipament de llum, so i teles nou, i feia una setmana que havíem fet la
inauguració amb en Joan Tomàs el dia de l’Homenatge a la Gent Gran, tocava
estrenar obra de teatre. En
aquesta ocasió una obra
protagonitzada per en Sergi
Xalabarder i la Laura Plana,
dirigits per la Maria Cuevas.
L’obra de Dario Fo i Franca
Rame “Parella oberta (casi de
par en par)” va reunir un total
de 70 persones que van gaudir
d’una bona tarda de teatre.
Agraïm des d’aquí la proposta
d’en
Sergi
Xalabarder
i
esperem que aquesta sigui la
primera de moltes propostes
de teatre que intentarem anar programent regularment. Des d’aquí, convidem a tots
aquells veïns que tinguin una proposta per presentar, que ens ho facin saber.

Grup de veïns voluntaris
Des de l’últim Full, a l'estiu, el grup de veïns voluntaris ens han ajudat en
l’organització de la Festa Major, ja sigui per recollir a Figueres l’escenari, muntar-lo
i desmuntar-lo a la plaça i retornar-lo a Figueres, com en l’organització de les
cadires en els actes i el control d’accès.
Les trobades del mes
d’octubre i novembre
es van destinar a la
desbrossada de la llera
del riu a l’entrada del
poble i fins cap a la
Font Pudosa. I a finals
de novembre i durant
el mes de desembre els
dissabtes que s’han
trobat els voluntaris els
han destinat a recollir
llenya que va quedar
de fer la franja de
prevenció
d’incendis
guardar-la per preparar
el foc de Nadal.
Com sempre, MOLTÍSSIMES GRÀCIES a totes les mans que desinteressadament
s’ofereixen per ajudar-vos periòdicament. Tota l’ajuda és sempre benvinguda, per
això us recordem que si hi ha algun veí que s’hi vulgui afegir, només cal que ho
comuniqui a l’ajuntament i us informarem de les trobades.

Biblioteca Sobrequés
Des de fa uns mesos s’ha activat un grup de veïns voluntaris per organitzar i gestionar
el fons de la Biblioteca Sobrequés. D’entrada han començat fent un inventari de tots
els volums que el Jaume Sobrequés va deixar al poble amb l’objectiu que tinguéssin
un destí d’ús públic. I estan fent una feinada que des d’aquestes línies els volem
agraïr infinitament.
Amb aquest objectiu, i d’acord amb en Jaume, s’han seleccionat els volums que es
consideren més adients per formar part del fons de la Biblioteca Sobrequés de Sant
Llorenç de la Muga i es tornaran aquells volums que no compleixen o encaixen amb la
resta del fons bibliogràfic. Serà aquest el moment en què podrem signar el conveni
per la cessió del fons Jaume Sobrequés a la Biblioteca Sobrqués de Sant Llorenç de la
Muga.
Paral·lelament des de l’Ajuntament ens hem posat en contacte amb la Diputació de
Girona per sol·licitar assessorament i per poder utilitzar el programari de gestió de
biblioteques dels ens locals de la demarcació de Girona, així com poder disposar de
formació si els voluntaris la precisen.
Per últim, aquest grup de voluntaris ens demana que si hi ha veïns que vulguin fer
una donació de fons a l’Ajuntament, ara és el moment. Us podeu posar en contacte
amb l’Ajuntament per entregar aquests llibres, i aquests voluntaris faran la
corresponent tria i catalogació dels llibres que properament entraran al programari
de gestió de biblioteques.

Banderes de Sant Llorenç de la Muga
Just abans de la Festa Major, des de l’Ajuntament vam oferir als veïns una bandera
de Sant Llorenç amb l’escut per
col·locar en finestres i balcons del
poble. La iniciativa va tenir tan
bona acollida que ens en van
faltar. Des de llavors estem fent
llista dels veïns que ens n’han
demanat per casa seva. Si algú
més en vol, aviseu-nos perquè a
principis d’any farem l'encàrrec
de les banderes que ens falten.

El caixer automàtic
Us informem que hem fet diverses consultes per saber els requeriments tècnics i
tràmits necessaris per tal d’instal·lar un caixer automàtic al municipi, tal com ens
han demanat alguns veïns. Les entitats bancàries demanen que l’espai on es situa
sigui municipal, amb connexions de llum i internet a càrrec de l’Ajuntament i amb un
mínim d’operacions per tal que els sigui rendible posar aquest servei a disposició dels
seus clients, i en cas que no s’assoleixi aquest mínim, l’Ajuntament hauria de
compensar l’entitat bancària amb 1.000 € mensuals.
Donat que actualment hi ha un caixer automàtic al municipi de Llers, des de
l’Ajuntament no veiem viable d'assumir aquesta despesa i sol·licitar la instal·lació
d’un caixer automàtic al municipi.

Nou arquitecte tècnic
Des de l’any 2007 el servei d'assessorament urbanístic i assistència tècnica de l’Àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament ha estat a càrrec del despatx
d’arquitectes Enginyeria Grup 7 de Figueres, sota la direcció de l’arquitecte Jaume
Coromines.
L’any 2020 es va proposar d’ampliar les hores d’assistència presencial de l’arquitecte
a l’Ajuntament, passant de 2 hores cada 15 dies a 3 hores setmanals però la no
disponibilitat d’horaris per part de l’arquitecte ens va portar a iniciar un
procediment de contractació obert. Aquest procediment va finalitzar la primavera
passada i va quedar desert, és a dir, les dues candidatures que es van presentar no
complien els requisits de la convocatòria.
Posteriorment ens vam assabentar que el Consell Comarcal obriria en breu una
convocatòria per oferir als municipis més petits de la comarca el servei
d’assessorament i assistència tècnica mitjançant personal funcionari de l’àrea de
serveis tècnics del Consell Comarcal, i la Junta de Govern va aprovar sol·licitar
aquest servei tan aviat com s’obrís la convocatòria, atès que complim tots els
requisits per disposar d’aquest servei.
Tot i que l’Ajuntament ja ha sol·licitat aquest servei al Consell Comarcal, i estem a
l’espera de la seva resolució, la Junta de Govern del 30 de setembre passat va
aprovar adjudicar el servei d’assessorament urbanístic i assistència tècnica a l’Àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament a l’arquitecte tècnic Jordi Salvat
Comas, a l’espera de rebre la resolució del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Així doncs des del passat 14 d’octubre l’arquitecte tècnic Jordi Salvat us pot atendre
presencialment a l’ajuntament cada dijous a la tarda, amb una dedicació de 3 hores
setmanals. Us recordem que per la bona organització d’aquest servei, si necessiteu
fer-li qualsevol consulta urbanística cal que demaneu hora de visita amb antelació.
Per últim volem agrair a l’arquitecte Jaume Coromines i tots els seus companys de
despatx que des de l’any 2007 han prestat el servei d’assessorament urbanístic a
l’Ajuntament.

Catàleg de masies i cases rurals
Finalment la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 22 de
setembre passat, va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del catàleg de
masies i cases rurals de Sant Llorenç de la Muga.
Des del desembre del 2016, quan el Ple va aprovar inicialment aquest Pla especial,
s’han hagut de fer moltes modificacions per tal de donar compliment a les directrius
i requeriments de la Comissió d’Urbanisme de Girona que és l’òrgan que finalment ha
aprovat el document.
Així doncs ara ja disposem d’una normativa urbanística específica per les masies i
cases rurals del poble.

Millora de la seguretat del Pont Vell
Aquest mes de novembre s’han dut a terme els treballs de millora de la seguretat,
especialment per a vianants, del Pont Vell, sobretot pensant amb l’objectiu de
potenciar l’aparcament municipal de la zona esportiva pels visitants, afavorint així la
visita al poble a peu passant pel Pont Vell.
Aquests treballs han consistit amb la instal·lació d’una barana de ferro per tal de
donar compliment a la normativa de seguretat per a ponts de més de 6 metres
d’altura, la instal·lació d’il·luminació igual que es va fer l’any 2019 al Pont de Sant
Antoni i millora del paviment d’accés des de l’aparcament al Pont Vell.
Aquests treballs han tingut un cost de 11.405,24 € i s’ha finançant amb 8.975,00 €
d’una subvenció exclosa de concurrència pública que ens ha concedit la Diputació de
Girona, i la resta amb fons propis de l’Ajuntament.

Franja de Protecció contra Incendis Forestals
Aquesta tardor s’han realitzat els treballs de la primera fase de la Franja de
Prevenció d’Incendis Forestals, que ha comprès l’obertura de la franja a la Zona Nord
del municipi, des del Pont Nou fins a l’Encontrella, i el manteniment de la franja de
la zona de l’Encontrella, la urbanització Vall Muga i la urbanització La Resclosa, que
es va obrir l’any 2016.
De cares al 2022 tenim previst adjudicar i executar els treballs de la segona fase, la
que va paral·lela al riu des del Pont Nou fins al final de La Resclosa, on s’acaba la
trama urbana.
Per aquesta segona fase demanarem també la subvenció que preveu el Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, per tal que l’import
de la taxa que es repercutirà entre tots els veïns sigui el menor possible.
Des d’aquí, volem agrair la predisposició de tots els veïns en arribar a acords per tal
d’executar la franja segons la normativa dins de les seves propietats.

Actuacions a Sant Antoni
Un cop passat l’estiu tenim pendent la reunió amb els veïns per a la valoració de les
actuacions que s’han dut a terme aquest estiu passat a la urbanització Vall Muga i a
La Resclosa per tal de gestionar la sobrefreqüentació de les gorgues de Sant Antoni, i
explicar les actuacions que es proposen per l’estiu del 2022. Aquesta sessió la
convocarem el primer trimestre d’aquest 2022, i tindrem el suport de la Fundació
EMYs amb una gran experiència en la redacció d’estudis de gestió d’espais naturals
sobrefreqüentats.
Aquesta col·laboració, forma
part del servei que vam
demanar des de l’Ajuntament
a la Diputació de Girona per a
la redacció d’aquest estudi,
que ens permetrà conèixer
quina és la situació actual,
l’afectació a l’entorn natural i
a la població i proposarà
actuacions de millora i que en
tot moment es té en compte la
participació dels veïns.
Disposar d’aquest estudi ens
permetrà
poder
demanar
finançament
a
altres
administracions per tal de fer
front a les despeses que es
derivin de la implantació de les
actuacions que es proposin.
Per
tant,
estem
molt
esperançats en poder disposar
d’aquest estudi.
Darrerament s’ha instal·lat la
pilona automàtica d’accés a La
Resclosa, que no està previst
que es posi en funcionament
fins a l’estiu. Es tracta aquesta
d’una actuació finançada íntegrament pel Consorci de l’Alta Garrotxa i que un cop
ens van confirmar que no estaria disponible per l’estiu del 2021, l’han acabat
executant quan els hi ha estat possible segons la seva disponibilitat pressupostària i
de tramitació administrativa.

Text Refós de la Zona Nord
El Ple del passat dia 2 de desembre es va aprovar el Text Refós de la Zona Nord, i
actualment està pendent d’aprovació per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
Esperem que aquest sigui el text definitiu que ens permeti tancar un nou expedient
urbanístic que ha requerit moltes modificacions per tal de donar compliment, primer
a una sentència judicial, i seguidament a les exigències del departament d’urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.

Instal·lació elèctrica zona esportiva
Aquesta tardor s’han iniciat els treballs de legalització de la instal·lació elèctrica de
la zona esportiva. Es tracta d’una actuació imprescindible per la seguretat dels
usuaris i per complir amb la normativa de seguretat d’instal·lacions i equipaments
d’ús públic. D’acord amb el projecte de legalització que l’any 2020 l’Ajuntament va
encarregar a un enginyer, aquestes actuacions pugen a més de 15.000 €, és per això
que per tal de poder-lo finançar en bona part mitjançant la subvenció per a la
millora d’instal·lacions esportives que ofereix l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Girona anualment, s’ha dividit l’actuació en dos fases. Així, ara tenim feta la primera
fase que ha consistit en canviar el cablejat de la instal·lació elèctrica, la instal·lació
de llums d'emergència, la instal·lació del quadre general de magnetotèrmics
metàl·lic amb IGA sobretensions de 40A trifàsic i instal·lació d'un quadre d'enceses de
llums als vestidors. El cost d’aquesta actuació ha estat de 10.135,71 €, dels quals
6.982,76 € han estat finançats amb la subvenció de la Diputació de Girona, i la resta,
3.152,95 € els ha assumit l’Ajuntament amb fons propis. Esperem que durant el 2022
puguem rebre novament finançament de la Diputació de Girona per finalitzar aquests
treballs.

Instal·lació sistema de telegestió i control del dipòsit aigua
A proposta dels tècnics de DIPSALUT de la Diputació de Girona, que ens ofereix
gratuïtament cada any suport en la gestió i control del servei de subministrament
d’aigua municipal, enguany hem instal·lat un sistema de telegestió i control de
l’aigua al dipòsit municipal. Aquest sistema preveu poder controlar des del mòbil els
nivells d’entrada i sortida d’aigua del dipòsit, l’estat del clor, si hi ha alguna
incidència com la falta de subministrament elèctric o si per algun motiu el nivell de
l’aigua al dipòsit és inferior al
necessari per l’abastiment diari
de la població. Això ens servirà
per estar informats en qualsevol
moment de qualsevol incidència.
Com que el control d’aquest
servei el porta directament el
personal
de
l’ajuntament,
aquesta serà una eina molt útils sobretot per qualsevol incidència que pugui sorgir
fora de l’horari laboral del personal, en caps de setmana o períodes de vacances, ja
que rebran un missatge al mòbil en cas d’incidència o anomalia al dipòsit.
El cost d’aquesta instal·lació ha estat de 8.082,98 € que s’ha finançant en 7.274,78€
amb una subvenció concedida per Dipsalut i 808,20 € amb fons propis.

Taxa municipal de conservació del cementiri
Des del passat mes d’octubre els contribuents de la Taxa de conservació del
cementiri municipal que paguen en efectiu a l’Ajuntament, ja poden passar a abonar
el rebut pendent d’aquest any 2021. I si el volen domiciliar per l’any vinent poden
fer-ho directament a l’Ajuntament.
Els contribuents que tenen aquesta taxa domiciliada pel banc, els hi van carregar al
compte a principis del mes de novembre.

Benvolgudes veïnes i veïns,

Benvolgudes veïnes i veïn

Des de Junts per Sant Llorenç de la Muga us voldríem fer un repàs dels punts més
destacats del dia a dia del nostre consistori:

Han passat
cincplenària
mesos ionmig
des
de lacomençar
nostra entrada
a l'Ajunta
El passat dia 30 de setembre vam celebrar
una ja
sessió
vam
poder
a
parlar de la reintroducció del voltor
municipi
d’Albanyà.
És un projecte
ens hanegre
servital per
comprovar
de primera
mà que no tot és de
ambiciós i enriquidor pel territori, però alhora cal extremar les precaucions sanitàries
presència
consistorialno
servirà
per votar tots els punts en contra
per tal de salvaguardar la fauna que
ja tenim al
actualment
nostre
entorn.

al contrari. La feina que ens han encomanat és votar a favor de to
es podia have

Estem molt contents que durant el mes de novembre es pogués celebrar una reunió
pel nostre
municipi,
menys en les
que
creiem
informativa amb els tècnics responsables
d’aquesta
reintroducció.
Va coses
ser una
trobada
molt enriquidora per tal de poder valorar
tots
els punts de vista.
manera,
i evidentment
argumentar-ho.

Aquest projecte no només afecta directament al nostre municipi, el radi d’actuació
compren els termes municipals d’Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Navata i
REUNIÓ AMB L’EQUIP DE GOVERN
Cabanelles. I cal recordar que en aquests municipis hi ha 86 explotacions en sistemes
extensius o semiintensius, on els animals pasturen tot o gran part del dia a l’aire lliure.
El passat 17 de Setembre vam demanar una reunió amb l'equip d
És per això que cal atendre tots els punts de vista diferents que ens presenta aquest
projecte.
el nostre punt de vista sobre diferents temes i actuacions a fer a

Junts que
per cal
Santassegurar
Llorenç que
de la
Muga creiem
que aquesta
Des del nostre punt de vista creiem
esdevingui
un projecte
sostenible per ell mateix i que evidentment
de laen
màelde
competents.
avançar i vagi
millorar
dialesa autoritats
dia del poble.
Sense tots aquests requisits creiem que aquest projecte no té sentit.

trobada

CORBA PERILLOSA GI-511

Actualment, estem treballant de valent per tal que es valorin tots els punts de vista
afectats en la implantació d’aquestVam
projecte
al nostre
entorn. de govern si havien fet algun
sol·licitar
a l'equip

pas en la
Dins del mateix Ple de finals de entrar
setembre,
va sotmetre
a aprovació
definitiva
per es
registre
el passat
dia 16 de
Juliol enel què demanàvem
compte general de la corporació de l’exercici 2020.
comarcal GE-511 al punt km 8,1 a l’alçada de la corba de
Vam aprofitar per agrair que en aquest
exerciciun
2020
només
fetde
modificacions
Carreteres
senyal
de s’hagin
limitació
velocitat dede
60 km/h en els do
crèdit per valor de 124.717,15€, això representa un 30% del pressupost municipal, quan
recordar
que hem patit
accidents
en aquest
punt a causa
dins l’exercici de 2019 van ser un total
de 237.756,57€.
Tot idiferents
que un 30%
segueix sent
un
percentatge massa elevat, creiem conductors.
que s’avança cap
al bonelcamí.
És unmes
temade
queJuliol
ja vamque per sort va
L'últim
passat
demanar en el tancament de l’exercici 2019 i creiem que així s’aconsegueix un
L'Ajuntament va fer el tràmit demanat però amb una resposta min
pressupost més realista i això es tradueix en una millor planificació pressupostària.
de Carreteres. Davant aquesta negativa, l’equip de govern s’ha qu
Dins del compte general que se’ns va presentar, vam alertar de quatre punts que ens
part vam concretar una trobada amb la responsable tècnica de l
preocupen seriosament:
poder comprovar “in situ” de la importància de senyalitzar deg
1. Tenim un romanent de tresoreria positiu de 113.113,89€ que ha disminuït en uns
carretera.
75.00€ respecte al tancament de l’exercici
2019
2. En aquest tancament de 2020 esDESPERFECTES
comptabilitza com AL
a saldo
dubtós de cobrament un
PONT
total de 28.562,81€

Davant dels dos cops diferents que ha patit el pont de la urbanitza
vam demanar a l'Ajuntament que reclamés la

3. El fons líquid s’ha reduït en 21.000€ respecte al 2019

4. El balanç dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes és NEGATIU en més de
reparació dels desperfectes que hi havia al pont. Estem
52.000€

que al cap de quatre dies ja estaven arreglats.

molt cont

A més, dins del tancament d’aquest exercici 2020 hi figura una partida de despeses de
capital per valor de 93.467,77€ que no enteníem el seu origen i destí, vam preguntar-ho
a la sessió plenària, el dia d’avui encara estem esperant la resposta.
Dins del pendent de cobrament a la partida de drets a cobrar i figuren un total de
50.989,85€ d’IBI pendents. Vam demanar que es faci el seguiment i les pertinents
notificacions per tal d’evitar que prescriguin al cap de quatre anys.
La partida de saldos de dubtós cobrament és de 28.562,81€, dels quals aquest compte
general preveu cobrar el 80%, aquesta dada no és real i tots ho sabem.
Una altra de les reivindicacions que vam fer va ser el ja famós compte de patrimoni del
consistori. Des de l’ajuntament no s’ha dut a aprovació l’inventari que cal fer-ho per
llei. A cada tancament d’exercici diem el mateix, cal tenir aprovat un compte de
patrimoni perquè d’aquesta forma tenim un inventari dels actius del nostre consistori.
Això facilitaria molt la feina del dia a dia.
Amb aquestes dades, queda clar que hi ha un empitjorament de les finances municipals
respecte al tancament de l’exercici de 2019, i això ens preocupa.
Dins de la sessió plenària del passat 2 de desembre se’ns va proposar una modificació de
crèdit dins del pressupost de la corporació de l’exercici 2021. Amb aquesta modificació
de crèdit, el pressupost de 2021 queda modificat. I si anem als ingressos dels capítols 1
al 7 i les despeses del capítol 1 al 7 veiem que no ens permeten fer aquesta modificació
de crèdit. Hi ha una llei que obliga complir als ajuntaments l’objectiu d’estabilitat
pressupostària. L’esmentada llei està actualment suspesa amb motiu de la Covid durant
els exercicis 2020 i 2021. Per tant, legalment es podria aprovar aquesta modificació de
crèdit.
Recordem que aquesta normativa es va implantar per evitar que els ajuntaments no
tinguessin més despeses que ingressos, per tant, des del nostre punt de vista, a pesar
que en l’actualitat aquesta llei estigui suspesa, creiem que és una línia vermella que no
podem sobrepassar. A pesar dels nostres vots en contra, aquesta proposta de modificació
de crèdit va quedar aprovada.
Dins de la mateixa sessió plenària es va sotmetre a votació el pressupost de la
corporació per l’exercici 2022.
Primer de tot voldríem agrair públicament a l’equip de govern que es faci una
presentació detallada oberta a tothom dels pressupostos previstos per l’any vinent, i
també que els esmentats pressupostos estiguin redactats per partides i categories. Així
aconseguim que totes les partides siguin més reals.
Dit això, dins els pressupostos de l’any vinent sorprèn que el consistori tingui previst
gastar només un 5%, és a dir 23.000€, del total del pressupost en inversions pel poble i,
en canvi, es dediquin
més de 24.000€ en redactar estudis i treballs tècnics. Creiem que caldria destinar més
pressupost en inversió al poble.

Per altra banda, ens hem trobat que en aquest pressupost s’ha eliminat les ajudes per la
Covid. Som conscients que a poc a poc anem tornant a la normalitat, però
malauradament hi estem anant molt a poca a poc. És per això, que vam demanar
modificar el pressupost i incloure una partida per ajudes a la Covid per preveure
possibles necessitats a futures.
També s’han eliminat les ajudes a les famílies, ajudes en serveis socials i la bonificació
de la taxa del casal. Pensem que els ajuntaments hi són per tal d’ajudar a tots els veïns
i si eliminem aquestes partides estem tancant moltes portes.
És per això que des del nostre grup vam demanar una modificació del pressupost per tal
de mantenir totes aquestes ajudes a famílies i empreses. Evidentment, la resposta va ser
negativa i es van aprovar els pressupostos de l’exercici 2022 tot i els nostres tres vots en
contra.
I per últim, no per això menys important, no entenem l’actuació que s’ha dut a terme al
Pont Vell. Estem totalment d’acord que hi ha una normativa que cal complir, però hi ha
moltes altres formes per seguir la normativa i que haguessin quedat molt més integrades
amb l’estètica del pont medieval del segle XIV. Amb aquesta actuació de les baranes,
s’ha degradat molt la imatge d’una de les entrades principals de vianants del nostre
poble.
Abans d’acabar, voldríem aprofitar per desitjar-vos unes bones fetes nadalenques i que
tots tinguem una bona entrada d’any!
BON NADAL i FELIÇ ANY NOU!

L'Ivan, la Teresa i l'Eli
Regidors de Junts per Sant Llorenç de la Muga

Informació
Parroquial
Informació Parroquial
Ja s’acosta Nadal i aquest any celebrarem la Missa del Gall a les 9 del vespre a
l’església parroquial del poble, per, a continuació, sumar-nos en germanor al voltant
del foc, que cada any, es fa a la plaça.
La pandèmia ha restringit activitats, però, tot i així, s’han pogut fer les romeries a la
Mare de Déu d’El Mont, La Salut i de Palau. Els alts i baixos de les variants ens obliga
a seguir amatents, amb precaució i cura, però seguim amb pas ferm cap a un nou
demà.
Són dates assenyalades on tenim més present a la família i les amistats i també són
temps de joia, d’esperança, d’alegria i de renovació.
Us desitgem un bon Nadal, un bon Sant Esteve i un bon any nou a tothom.

Les entitats del poble
F.C. Sant Llorenç de la Muga
Bones a totes i tots,
D’ençà de la darrera edició d’El Full, hem promogut molt futbol en diferents
àmbits al nostre club.
Si comencem per la part de dalt de la nostra estructura, aquesta temporada
2020/2021 hem reforçat la plantilla amb moltes cares noves. Per començar hem
pogut comptar amb en Jordi Vidal com a nou entrenador, i amb ell han vingut
algunes de les noves incorporacions.
Una mica més de la meitat de la plantilla són jugadors nous al club, i això,
ens dona un aire fresc que necessitàvem.
Esportivament parlant, estem immersos a la part mitjana-baixa de la taula, i
amb moltes ganes d’escalar posicions per estar al lloc on creiem que ens mereixem
per mèrits propis.
Pel que fa als equips de base, tant el Benjamí com el Prebenjamí estem a un
molt bon ritme de competició i de nivell d’aprenentatge.
Actualment, estem entrenant dos dies a la setmana i el partit al cap de
setmana. Els resultats són molt oposats en funció del contrincant. En aquesta
primera fase de la lliga comarcal ens serveix per conèixer el nivell de competició de
cada equip, i a partir de mitjans de gener ja entrarem en la segona fase on el nivell
dels equips estarà més igualat entre els grups.
Estem molt contents de la resposta dels pares i mares i afició que venent a
veure els partits, des d’aquí no voldríem deixar passar l’oportunitat per donar les
GRÀCIES a tothom que d’una forma o altra aporta el seu granet de sorra per tal que
els dos equips de futbol base puguin tirar endavant setmana rere setmana.

A banda de la part estrictament esportiva, com ja sabeu hem hagut de
suspendre els tres dies de Quines que teníem previst per aquestes festes de Nadal.
De bon començament érem conscients que l’afectació de la pandèmia havia baixat, i
per això ens vam animar a organitzar les Quines tot i el risc d’haver de suspendreles. Però davant el recent augment de casos, hem volgut passar per davant la
seguretat de tots i creiem que vam prendre la millor decisió possible.
Aprofitant tota la gran feina que ja teníem feta de preparació de lots, des del
club farem dues Paneres molt i molt atractives. Per poder participar en aquestes
dues paneres, es podrà fer mitjançant la compra de butlletes per valor de 5€ que ja
tenim a la venda. Podeu demanar a qualsevol membre de la Junta o adquirir-les en
els punts habituals de venda.
I si estem parlant de Quines i paneres, ens toca afrontar l’activitat que més
ens representa el nostre club: la CARBONERA.
Si les restriccions ens ho permeten, i esperem que si, podrem gaudir de l’ofici de
Carboner a partir de mitjans de gener a l’entrada del poble. Ja tenim el calendari
organitzat per poder tornar a fer fum.
Per últim, i no menys important, voldríem agrair a tots els socis, sòcies i empreses
que estat ajudant en les diferents activitats que estem organitzant en els darrers
mesos. Pròximament tindrem més notícies.
Només ens queda desitjar unes bones festes nadalenques i que els reis us portin una
mica de carbó! Bon Nadal i Bones Festes!

Junta del Futbol Club Sant Llorenç de la Muga

Les entitats del poble
Arrelats a la Muga
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aconseguir reunir més de cent participants que, després de la projecció del film “Por qué
hacemos esto” de Carlos Llerandi, van poder, no només fer-li preguntes sobre les seves
inquietuds, sinó també acostar-se a la Núria i fer-se fotos amb ella.
El cap de setmana següent, el dissabte dia 21 d’agost, vàrem tenir la sort de presentar el
llibre “Absis, bardisses i pa amb llangonisses”, que edita el Grup d’Art i Treball de la
Jonquera. Vàrem tenir tres membres que formen part del G.A.T i del Centre Excursionista
Jonquerenc que en aquesta publicació recullen anys de feina restaurant i reconstruint el
patrimoni romànic i paisatgístic de
l’Alt Empordà. Sorprenentment,
varen ser partícips de l’activitat
una cinquantena de persones que,
al llarg de l’explicació, van poder
preguntar i incidir sobre diferents
aspectes que els conferenciants
anaven recordant. Des d’aquí volem
donar les gràcies a totes aquestes
persones anònimes que al llarg de
tants anys varen decidir treballar
per mantenir un patrimoni que, de
no haver comptat amb la seva
iniciativa, avui dia no coneixeríem.
Finalment, el dissabte 28 vàrem tancar les Jornades d’Esport de Muntanya de Sant Llorenç
de la Muga amb un col·loqui juntament amb Clàudia Galícia, campiona del món d’esquí de
muntanya. Aquesta activitat, tot i no tenir la mateixa rebuda que amb la Núria Picas, va
ser molt profitosa perquè vàrem poder conèixer punts de vista d’aquesta esportista que,
sovint, no es posen en debat a les entrevistes periodístiques. Entre d’altres, la Clàudia ens
va parlar dels Jocs d’Hivern de 2030, de la seva retirada esportiva, de la introducció de
l’esquí de muntanya com a disciplina olímpica i de la pressió de les xarxes socials als
atletes d’alt rendiment. Aprofitant aquest mitjà, ens agradaria agrair enormement a la
gent de Perspective Events que ens van muntar una pantalla led per a la xerrada de la
Núria Picas, a l’Ajuntament per la seva col·laboració, a les empreses que ens van cedir
material per a poder fer el sorteig de la panera esportiva, però sobretot, a tots els
voluntaris que durant els dos dies van treballar de valent i van prestar-se a fer realitat
aquest repte que, avui dia, estem ben orgullosos d’haver ofert al poble.
Després d’agafar-nos el setembre de descans, a l’octubre vam tornar amb força per
organitzar la 2a Marxa 4x4 de Sant Llorenç de la Muga. Aquesta vegada, vam plantejar un
recorregut sota el lema “de muntanya a mar”, que transcorria des de Sant Llorenç fins a
Selva de Mar tot passant per diferents localitats vinícoles com ara Capmany, Espolla,
Vilamaniscle o Cantallops. Com sempre, la intenció és poder oferir el coneixement del
patrimoni cultural de la comarca, per aquesta raó també vàrem visitar el Monument a
Pierre Bayle a Biure, el veïnat de Vilartolí i el pont de la Valleta.

Estem molt contents que després d’un any
de parada obligatòria la marxa tingués tan
bona rebuda, arribant a reunir gairebé
setanta participants i més d’una vintena de
cotxes. A més a més, vam tenir la presència
del grup PasaGas, una agrupació de la
comarca que fa sortides cada cap de
setmana en 4x4 i que, després de participar
en aquesta segona edició, ens van fer arribar
la seva enhorabona per l’organització de la
marxa. Durant l’excursió no vàrem patir cap
contratemps ni problema derivat del recorregut, i això és degut a l’esforç que hi van
bolcar diversos voluntaris en anar a revisar l’itinerari completament fins a tres vegades. I
és que entre els possibles punts conflictius, creuàvem dues vegades la nacional (en dates
festives), transcorríem per diverses pistes vora camps de conreu i travessàvem un salt
complicat al terme de Pont de Molins. Per tot això i més: gràcies, voluntaris!
Més endavant, el diumenge 14 de novembre vàrem tirar endavant la 4a Jornada de
Recollida de Residus pels paratges de Sant Llorenç. En aquesta ocasió vam netejar
parcialment un còrrec situat a la cua del Pantà entre el Curroig i el Pont de Rimbau. Tot i
haver estat 8 voluntaris durant quatre hores de feina no vam poder retirar tota la brossa,
així que quedarà pendent una altra convocatòria per acabar de recollir-los tots.
Finalment, l’última iniciativa que hem tirat
endavant ha estat la 1a Festa de les Masies de
Sant Llorenç de la Muga. La primera activitat
emmarcada dins la festivitat era una visita
guiada a la masia de Can Manera a càrrec de
Marta Lloret, divulgadora de patrimoni cultural
que reuneix més de cinquanta mil seguidors a
les xarxes socials. Gràcies a la benvinguda
d’aquesta activitat, el que estava programat
com a una única visita va haver d’acabar
derivant a dues sessions que van reunir més de
seixanta participants. Per mitjà d’aquesta
primera activitat molta gent va poder
interactuar tant amb la Marta com amb la resta
de participants, fent aportacions personals que
complementaven el contingut mateix de la
visita. A continuació vàrem fer un dinar de
germanor a l’Església de Palau on vam oferir
panets beneïts als presents, gentilesa de la
pastisseria Foix de Sarrià. Tot seguit, entre els participants ens vam acostar a la Font de
Palau amb el conferenciant que ens conduiria l’activitat de la tarda i que també ens va
acompanyar durant totes les activitats de la jornada. Així, a mitja tarda vàrem començar
la conferència “La Masia en clau sociològica” a càrrec del Dr. Ramon Ripoll, no abans
sense llegir dos poemes de J.V. Foix. Abans de donar per conclòs el dia vàrem entregar un
detall al Sr. Jordi Madern, a qui agraïm públicament tant a ell com a la seva família que

ens obrissin les portes de casa seva i es prestessin a ser els amfitrions d’aquesta primera
Festa. Alhora, volem agrair a tots els voluntaris que ens van ajudar a planificar i
organitzar la diada, a tots els participants per formar part d’aquesta primera edició que
recordarem amb molta il·lusió i, en especial, al Dr. Ramon Ripoll per la gran conferència
que ens va oferir. És evident que les masies i el món rural són un component històric que
ens distingeix, per aquest motiu ens prestarem sempre a treballar per a protegir, divulgar
i reivindicar aquest patrimoni. Som el que som gràcies als qui ens van precedir!
Com veieu, han estat uns últims mesos frenètics a nivell d’activitats, per això d’ara
endavant en reduirem la freqüència i ens centrarem en l’organització de la 4a Fox Trail
que, si tot va bé, es celebrarà durant el mes d’abril. Darrerament hem estat treballant-hi
i, avui, podem confirmar-vos que pràcticament tenim els recorreguts dissenyats. Aquest
any, a diferència de les dues edicions anteriors només tindrem dues distàncies, la de 8km i
16km. També us volem anticipar que pràcticament no repetirem itinerari amb cap de les
anteriors edicions, de manera que us oferirem una cursa totalment nova pel que fa a
recorregut. Tot i això, per a fer-ho realitat ara per ara toca remar per enllestir tots els
camins, per això farem convocatòries periòdiques de neteja i condicionament dels
itineraris. És per aquest motiu que us volem demanar que en la mesura que es pugui
participeu en aquestes jornades, tenim molta feina a fer i el temps passa molt de pressa!
Per anar acabant, us volíem informar també que la campanya d’associats que vam iniciar
durant els mesos d’estiu ha estat molt positiva i la previsió és la d’aglutinar una
quarantena de socis de ple dret abans d’acabar l’any. Si hi ha algú amb la intenció
d’associar-se, us fem memòria que fins a acabar l’any hi ha termini per a la formalització.
Recordeu que fent-vos socis ens ajudeu a poder mantenir les activitats durant l’any, ens
permeteu poder-ne oferir de noves i assegureu que la gran majoria siguin de franc.
Paral·lelament, i també a nivell d’entitat, aprofitem aquestes línies per informar-vos que
pròximament se celebrarà una Assemblea per a la modificació de l’estructura
organitzativa. D’aquesta manera, la Junta d’Arrelats a la Muga serà la següent:
President: Martí Lagresa
Vicepresident: Ivan Arché
Secretari: Roger Egea
Tresorera: Teresa Cumbriu

Vocal primer: Manel Sánchez
Vocal segona: Maria Massó
Vocal tercer: Toni Fabri
Vocal quart: Ramon Casadesús

Vocal cinquè: Marià Baig
Vocal sisè: Roger Toutain
Vocal setena: Eli Casademont
Vocal vuitè: Enric Feliu

Tanmateix, us anticipem que durant el 2022 la Junta incorporarà nous membres i que, a
més a més de la constitució de diferents comissions, crearem un Reglament de Règim
Intern que en desenvoluparà i regularà l’activitat.
Per acabar, dir-vos que a la passada Assemblea de l’A.D.F, Arrelats va adquirir la condició
de sòcia de ple dret i es va acordar que la nostra entitat desenvoluparia una vocalia.
Aquesta, sens perjudici de delegació, serà representada pel President a efectes del que es
desprèn de l’article 21 dels Estatuts d’Arrelats a la Muga.
Sense res més a afegir us desitgem molt bones festes, que la salut sempre ens acompanyi i
que hi hagi sort amb el nostre número de loteria, el 17732!
Martí Lagresa Cumbriu
President d’Arrelats a la Muga

Les entitats del poble
Societat la Fraternitat
Benvolguts socis, veïns i amics,
Reprenem amb aquest text la memòria de les activitats realitzades des del mes
d’agost.
El Dia de la Societat començà amb la tradicional missa i la cercavila en honor als
Sants Patrons de la Societat, Sant Cosme i Sant Damià. Aquest any, la Junta va voler
reconèixer l’esforç que el personal de servei públic, com els Mossos d’Esquadra i el
sanitari, entre d’altres, han estat fent, i encara fan, durant la pandèmia de la
COVID19 que encara no ens acabem de treure de sobre. És per això que vam convidar
a l’Anna Feliu Ribera, la Marina Pérez Guillaumes, la Judit Mallart Gil i en Xavier
Pérez Pujals a fer de portadors dels Sants Patrons i estem molt orgullosos que
acceptessin la invitació.
Les restriccions sanitàries no
ens van permetre gaudir del
vermut
que tradicionalment
ofereixen les nostres cafeteres i
que esperem poder recuperar
l’any vinent. En acabat de la
cercavila la Cobla la Principal
de Banyoles, que també ens va
acompanyar durant l’ofici i la
cercavila ens va oferir al migdia
i a la plaça una petita audició
de sardanes.
La Cobla Cervianenca va ser
l’encarregada
de
l’audició
complerta de sardanes de la
tarda, i tot i que no vam poder
ballar-les amb normalitat, la plaça es va tornar a omplir del so i les notes tan lligades
a aquesta data tan assenyalada.
I va arribar la nit, i
amb ella el torn de
descobrir la cara
més artística dels
nostres sòcies i socis
més atrevits.
Amb
la plaça plena de
gom a gom vam
poder gaudir d’el
Playback!
Més
de
dotze
actuacions
protagonitzades per
una trentena de
socis i sòcies i la
fantàstica
organització portada

per la Comissió d’Activitats Familiars van fer de la Nit del Playback un espectacle
impressionant que de ben segur repetirem l’any vinent! La qualitat artística de tots
els participants i la posada en escena espectacular va posar punt i final a un Dia de la
Societat molt especial.

Els dies 14 i 15 d’agost, estava previst organitzar un cap de setmana musical a la
Terrassa de la Societat. Aquestes actuacions formaven part del cicle “Notes del
Nord” que ens va proposar la Federació d’Ateneus de Catalunya i que diverses
entitats federades hem programat per tal de conèixer músics de les comarques
gironines. Degut a les condicions metereològiques, vam haver de posposar una
setmana l’actuació prevista pel dissabte de l’Stene Moshka. La Madamme Mustash va
poder actuar sense problemes el diumenge al vespre. En tots dos casos l’acollida va
ser molt bona i la terrassa es va emplenar per poder descobrir aquests dos músics
que ens van presentar uns repertoris molt interessants.

El dilluns 16 d’agost es va fer el lliurament dels trofeus dels Campionats de dòmino i
botifarra que es van dur a terme durant les dues primeres setmanes del mes d’agost.
Vuit parelles van competir en cada modalitat. Després d’un sopar a la terrassa de la
Societat per a tots i totes les participants es va fer el lliurament als guanyadors en la
categoria de dòmino, l’Albert Solà i en Nacho Bonet i en la de botifarra, en Narcís
Trilla i en Max Marcó. Moltes felicitats!

Les restriccions sanitàries ens van obligar a cancel·lar el Dinar de Germanor que
solem organitzar a mitjans del mes d’octubre. Un cop més, com ja va passar amb el
Dinar de les 114 Primaveres, o el sopar de
Sant Joan, la Junta va decidir que no era
aconsellable organitzar el dinar si les
condicions sanitàries no milloraven. Aquest
fet també ens va portar a anul·lar la cuita
de castanyes i el taller de panellets que
solem organitzar pels volts de Tot Sants i
les Quines que solem organitzar pel Pont
de la Puríssima. Tampoc farem el Sopar i
la Revetlla de Cap d’Any, vist com tornen
a empitjorar les dades de contagis i
ingressos hospitalaris. Seguim en uns
moments excepcionals, però desitgem que
l’any vinent poguem recuperar totes
aquestes activitats tan arrelades a la vida
social de la nostra entitat i del nostre
poble.
Tot i axí, la nit de Tot Sants vam poder
gaudir
del
Passatge
Terrorífic
de
Halloween.
Altre
cop
la
Comissió
d’Activitats Familiars va llançar una
proposta molt atrevida que va ser molt

ben acollida. Més de 40 socis i sòcies van formar part de l’organització i més de 300
persones van poder gaudir de la més tenebrosa nit de l’any. Volem aprofitar per
agraïr a les nostres cafeteres, que ens van obsequiar a tots els organitzadors amb un
sopar a peu dret que després de tantes hores de treball ens va ajudar a tenir forces
en el desmuntatge i endreça dels carrers. Les felicitacions per la qualitat del
muntatge i l’activitat que hem anat rebent no han fet més que animar-nos a pensar
com superar-ho l’any vinent! A tots els participants moltíssimes gràcies.
S’acosta Nadal i ja estem preparant les
tradicionals activitats. Hem engalanat la
Societat, vam fer la parada per vendre ponsèties
i la tarda del 24 de desembre tornarem a fer
cagar el tió. A la nit, i després de la Missa del
Gall, oferirem conjuntament amb l’Ajuntament el
ressopó a la vora del Foc de Nadal. El dimecres
29 de desembre rebrem el Patge Reial que vindrà
a recollir les cartes de la mainada de Sant
Llorenç de la Muga. L’última nit de l’any us
esperem a la plaça per acomiadar l’any i donar la
benvinguda a l’Any Nou.
L’any 2021 no ha estat un any fàcil per ningú,
però també un any prou agraït per aquesta Junta.
Hem pogut tornar a reprendre la vida social que
el 2020 la COVID19 ens va robar totalment. Hem
dedicat molts esforços per adaptar les activitats
que hem pogut organitzar i
hem treballat
constantment per portar endavant la nostra
estimada Societat. Ens hem sentit molt recolzats
en l’organització de les activitats i en la seva
participació. No podem deixar d’agraïr el
compliment de les diferents normatives per part
dels socis i sòcies i l’esforç que han fet les
nostres cafeteres per adaptar-se i gestionar el
dia a dia del nostre estimat Cafè.
Per acabar, dir-vos que ens fa feliç de poder-vos
explicar que la Societat la Fraternitat ja ha
superat la xifra dels 400 socis. Volem creure que
és un reconeixement a la feina que entre tots i
totes estem fent.
Encarem els útims dies de l’any amb la vista
posada en el 2022! Amb tota la il·lusió del món,
amb nous projectes i sobretot amb un desig per a
tots i totes: que tinguem molta salut!

La Junta de la Societat la Fraternitat us desitja Bones Festes!

Les entitats del poble
Associació de Defensa Forestal
Com cada any en aquestes dates, des de l’ADF fem una mirada enrere per valorar les
feines fetes i les que estan pendents d’execució. Aquest any 2021 va arrancar millor que
el passat 2020, pel que fa al tema de la Gestió Forestal Sostenible. La crisi sanitària
sembla que es va allunyant, i que ha deixat tocat el nostre territori.
Fa pocs dies es va poder celebrar l'Assemblea ordinària de la nostra ADF on entre altres
coses es van poder aprovar les memòries i els comptes anuals dels anys 2019, 2020 i 2021.
També es van poder realitzar eleccions i poder celebrar el relleu efectiu de la Junta de
l’ADF. La nova Junta està composta per: president: Sr. Jordi Madern, secretària: Sra.
Carme Vergés, tresorera: Sra. Dolors Giralt i vocals: Sr. Narcís Trilla, Sr. Ramon
Casadesus, el Sr. Martí Lagresa i el Sr. Pere Brugués com a representant de l’Ajuntament
de Sant Llorenç de la Muga.
Pel que fa a la prevenció d’incendis aquest 2021 l’ADF ha realitzat bones actuacions.
S’han arranjat els vials dels Boscos de Can Manera i Boscos de Can Roura. Pel que fa a les
actuacions de prevenció d’incendis per a l’any 2022, encara no s’han pogut planificar ja
que l’ADF està pendent que l’Ajuntament redacti la renovació del nou Pla de Prevenció
d’Incendis del municipi.
Amb aquesta renovació de Junta, esperem que l’ADF segueixi ben viva i ben activa
treballant per la prevenció d’incendis a les nostres zones forestals.
Bones festes a tothom,
Continuem remarcant que tot i la pandèmia, l’ADF segueix ben viva i activada i ha
continuat vetllant pel seu territori. Us esperem veure aviat!

03/12/2021

Societat de Caçadors
Estem a plena temporada de cacera del senglar i cada
setmana us anem infomant d’on anem a caçar per tal
de que la nostra activitat sigui el més segura possible
per a tots. Ens ajudeu molt respectant les indicacions
que posem als camins per indicar on ho estem fent.
Moltes gràcies.
La Societat de Caçadors de Sant Llorenç de la Muga us
desitja unes Bones Festes!
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El Racó de les Puntaires
Aquest any de represa d’activitats s’han començat a fer algunes trobades de
puntaires, molt poques.
Nosaltres un xic més grans i un xic menys nombroses
vàrem decidir tirar-nos a la piscina i organitzar la
nostra, que com sempre tanca les activitats al voltant
de la Festa Major, el diumenge posterior al cap de
setmana de la celebració i festes de Sant Llorenç.
Tant bon punt vam anunciar la trobada i que seria amb
“numerus clausus”, és a dir amb participació limitada,
50 places per a puntaires de fora i 10 places per a les
del poble, amb només dos dies es va emplenar les
places previstes i sentint-ho molt es va haver de dir que
no a moltes companyes (hi havia moltes ganes de
trobar-nos i retrobar-nos).
Vàrem tenir molt bon dia i ho volem agrair a tots els
que ens van ajudar: l’Ajuntament, La Societat, els
voluntaris, Gràcies a tots.
Ens continuem reunint a la biblioteca, quan la salut i el temps ho permet, i des
d’allí, us desitgem molt bones festes i un millor any sense entrebancs a tots vosaltres
que ens seguiu des de tants i tants anys.

Bon Nadal i millor any, grup de puntaires.

El Grup de Teatre
Com vàrem informar en un anterior escrit al Full, el grup de teatre estem en “standby”. No obstant, estem començant a escalfar motors, volem fer-ho amb prudència no
fos cas que es “gripès”, però si tot va bé a partir del mes de gener tornarem de nou a
programar assajos i a tornar a posar fil a l’agulla de l’obra “La Recomanada”.
L’espera ha estat llarga, molt llarga, el confinament ens ha estroncat quelcom més
que els assajos i ens ha fet falta un temps per tornar a reprendre l’activitat.
Per un altre costat, en el proppassat dinar de la gent gran, en Joan Tomàs va poder
estrenar l’escenari de la Societat, actuació que va fer fruir d’un ampli repertori de
cançons i on es demostra que ha nascut per ser dalt de l’escenari, amb tant sols un
barret, una boa o una perruca. Ell tot sol, no sols omple l’escenari, la platea sencera
també!
Respecte als integrants que estan “més al nord” ja s’ha reprès “per fi” els assajos
d’una nova peça.
Com podeu apreciar en l’escrit la il·lusió, les ganes i voluntat hi són, per tant, si no
es tornen a girar les coses aviat us podrem donar més informació.
PS. Hem pogut descobrir, gratament, a dos nous actors del poble, que el passat 20 de
novembre van representar esplèndidament, “Parella oberta”, felicitats i molts ànims,
sempre és bo que cada cop hi hagi més “tocats pel treiatru”.
El grup de teatre us volem desitjar un bon Nadal i una bona entrada d’any a tothom.

Informacions pràctiques
Ajuntament. Atenció al Públic
•
•
•
•

Atenció presencial: dilluns i dijous d'11h a 14h i dijous de 16h a 18h.
Telèfon Ajuntament: 972.56.91.40
Mòbil d’administració: 621.24.62.49
Correu elèctronic: ajuntament@santllorencdelamuga.cat

Ajuntament Difusió
Si voleu donar-vos d’alta en aquest servei d’informació cal que feu:
1.- Guardar el 675 14 34 08 als vostres contactes amb el nom d’AJUNTAMENT
DIFUSIÓ.
2.- Heu d’enviar un whatsapp amb el nom i cognoms + ALTA.
3.- A partir de la confirmació del missatge, rebreu les informacions que s’enviïn des
de l’Ajuntament.
Aquest número també el podeu fer servir per informar-nos de qualsevol incidència
que us trobeu al poble mitjançant un missatge, una foto o una trucada. La vostra
participació és molt important per a la ràpida solució dels problemes quotidians del
poble.
Deixalleria
Tot l’any els divendres de 10 a 14 h i últim dissabte de mes de 9 a 11 h. Juliol, agost
i setembre també els dimecres de 10 a 14 h. Per a recollida a domicili de poda o
trastos vells podeu trucar amb l’Ajuntament.
Consultori Mèdic i Farmaciola
Consultori. Els dimarts de les 11:00 a les 13:30 tant per les visites d'infermeria com
per les de medecina. Només s'atendran les visites programades. Cal trucar al CAP de
Vilafant. Telèfon 972.51.43.49.
Farmaciola. Dimarts i dijous de 10:00 a 13:30. Més informació al telèfon
972.54.62.60.
Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
De dilluns a divendres de 9h a 14h. Telèfon 972.52.20.00
Emergències
Cal trucar al 112 per qualsevol emergència.
Transport públic

El Full. Edita l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
Amb la col·laboració de:
c/ Església, 2 17732 Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
Tel. 972.56.91.40
e-mail: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
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