CARTA DE L’ ALCALDE
Benvolguts veïns i veïnes,
Teniu a les vostres mans una nova edició de la nostra revista municipal
que degut a la crisi ens veiem obligats a reduir la seva edició a tres a
l’any: una per Nadal, la següent per Setmana Santa i la última per la Festa
Major.
Estem treballant amb l’estalvi energètic i en Pere Brugués està estudiant la
substitució de lluminària per el sistema de leds que aconsegueix un estalvi
del 65 o 70 %. Aquesta actuació es farà en dos fases, la primera comprèn
el passeig de la carretera, l’Encontrella, la urbanització Vall Muga i La
Resclosa, i la segona fase s’aplicarà a la resta del poble.
Tenim l’avantprojecte del POUM pràcticament acabat i el penjarem a la
web municipal per poder fer consultes i al•legacions.
També s’està treballant amb la neteja de la llera del riu des del castellet
fins més avall del Pont Nou. Aquesta actuació l’executa la fundació ALTEM
i està previst acabar-la a mitjans gener.
Estem millorant la pavimentació del carrer Del Barri i de l’entorn del Portal
de Dalt.
Estem treballant amb l’hotel d’entitats que estarà a l’edifici del consultori i
que acollirà el local de les puntaires, les oficines del F.C. Sant Llorenç i la
futura biblioteca Sobrequés, que serà un dels referents de consulta sobre
els països catalans.
En temes de Salut i Benestar Social, l’Esther està treballant per fer unes
millores a la sala d’espera del consultori, i juntament amb el Col•legi de
Farmacèutics de Girona s’han organitzat dues xerrades per la gent gran
sobre temes de salut.
En turisme, s’està reunint amb els empresaris locals d’allotjament,
restauració i comerç per intercanviar opinions i fixar línies de treball per
intentar millorar els seus negocis i el poble en general.
Com ja sabeu tenim molt pocs recursos econòmics però intentem
administrar-los i allargar-los tant com es pugui per poder fer el màxim de
coses pel poble.
Esperant veure-us a tots la Nit de Nadal al voltant del foc, us vull desitjar
bon pont de la Puríssima, bones festes de Nadal i feina per tothom que la
vulgui.
Atentament,
El vostre alcalde.
Lluís Vila
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ACTUACIONS MUNICIPALS:
ÀREA DE BENESTAR I SALUT
PARCS DE SALUT; l’any passat vàrem inaugurar el Parc de
Salut situat al passeig de la Zona Nord, des de la seva
inauguració s’han anat realitzant cada últim dimecres de mes,
unes jornades d’orientació i seguiment per a un correcte ús
del aparells per el usuaris del Parc. Aquestes jornades que
han estat seguides per una mitjana de 5-6 persones per
sessió, han finalitzat aquest passat dimecres 23 de Novembre,
però estem en mediació de realitzar-ne més al llarg del 2012,
donat el cas, sereu informats per mitja de cartells que es
penjaran als llocs habituals o a la web ,on es concretaran els
dies i els horaris de les noves sessions, mentre les esperem,
encoratgem des de l’àrea de Benestar Social i Salut a que
seguiu utilitzant les instal·lacions i els que no les coneixeu us
hi acosteu per comprovar els diferents exercicis que en el
Parc es poden realitzar.
XERRADES; Des de l‘ Àrea de Benestar i Salut i el Col·legi de
Farmacèutics, amb col·laboració del Departament de Salut,
s’han realitzat dues xerrades informatives i gratuïtes ,
especialment adreçades a la població de més de 65 anys.
La primera d’elles en referència al
DOLOR, fent especial atenció a
l’adequat ús dels analgèsics, i la darrera
que ha tingut lloc el passat dimecres 23
de Novembre, centrada en
recomanacions dietètiques i consells
pràctics per al control de la
HIPERTENSIÓ i el COLESTEROL.
Ambdues xerrades han estat
realitzades per una farmacèutica
llicenciada i han estat molt ben
rebudes entre la nostra població, fet
que ens motiva a seguir amb aquesta
línia i crear noves col·laboracions per
mantenir-vos informats.
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CAMPANYA d’ ALIMENTS;
CÀRITAS Figueres ajuda prop de 700 famílies de la Comarca al mes!!!
Degut al creixement de la demanda Càritas ha vist com aliments bàsics
com la llet, l'arròs o l’oli se’ls hi exhaurien, per aquest motiu han iniciat
una campanya de col·laboració a tots els nivells, particulars, empreses,
entitats, administracions ...
El sistema que fa servir Càritas per repartir l'ajuda alimentària és el
sistema de PUNTS que els serveis socials atorguen a les famílies mes
desfavorides, punts que bescanvien per aliments als centres de
distribució d'aliments, 5 en tota la comarca.
L'Ajuntament de Sant Llorenç ha iniciat una campanya de recollida
d'aliments per tal de facilitar les donacions, d'aquesta manera tots
aquells que hi vulgueu col·laborar podeu adreçar-vos els dies 7 i 9 de
Desembre a l'ajuntament en el seu horari habitual, per a fer les vostres
donacions.
És aconsellable aportar aliments bàsics, com llet, oli, llegums, pasta,
galetes, llaunes de conserva...
Agraïm la vostra col·laboració!!!!
Fem de Sant Llorenç un poble solidari!!!

ÀREA DE TURISME
VISITES GUIADES;
D'ençà que és varen iniciar les visites
guiades, més de 300 persones han pogut
recórrer els carrers i places del nostre
poble coneixent a més part de la seva
història.
Actualment les “visites guiades”
s'ofereixen a aquelles empreses que via
telèfon o mail s'interessen per el poble i
possibilitats de fer-hi una parada i visita, i
estant tenint bona rebuda , entre d'altres
coses, el nostre poble ofereix una
passejada còmode i planera facilitant
l'accés a tothom, sense limitacions,
acompanyat de l'entorn en que és troba el
fan un destí molt agradable i proper de
Figueres, Roses o Perpinyà.
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Les visites que van iniciar-se amb un guió extret bàsicament del llibre
de Sant Llorenç de la Muga que va editar la Diputació i de la mà Marià
Baig i Aleu s'ha anat ampliant i millorant amb la col·laboració i
aportacions de veïns, i ara és vol ampliar en les zones a visitar, per
això s'està parlant amb el Bisbat de Girona per que s'autoritzi visitar la
part superior de la nau central entre el sostre original i el que és veu
des de la planta. També s'entrarà en conversa amb diferents veïns,
propietaris de zones i llocs amb molt d'encant i que a dia d'avui
queden amagats darrera portes tancades, per tal de poder ser visitats
quan el grup va acompanyat de la “guia municipal”. Puntualment i amb
motiu de la Setmana Cultural o de les Jornades de Patrimoni Cultural,
s'ha ofert al poble poder acudir a una visita guiada amb la finalitat de
difondre la nostra història.
REUNIÓ EMPRESSARIS SECTOR TURÍSTIC;
El passat 8 de Novembre és va convocar als empresaris del sector
turístic del nostre poble, per tal de comentar amb ells temes de
promoció turística, com la nova web, els fulletons, les visites guiades,
per que donessin la seva opinió i en el cas presentessin propostes. La
reunió que va tenir una representació del 99% dels establiments, va
ser molt positiva. Es van plantejar propostes, optimització dels
recursos que ja tenim i va crear-se un ambient de forta col·laboració,
que permetrà pròximament fer noves reunions per traçar un full de
ruta que permeti potenciar el nostre poble a nivell turístic, amb
consens i en la línia que es dibuixi d'aquetes reunions.
De moment en breu s'emplaçarà a tots els empresaris per fer una
visita guiada, per tal de que cadascú pugui oferir informació
interessant als seus clients.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
NETEJA DE LA LLERA DEL RIU;
Al llarg dels mesos d’Octubre i Novembre
s’ha dut a terme la neteja de la llera del riu,
en un tram de 1600 metres de longitud que
va des de Sant Antoni a la Palanca
aproximadament, tram de ribera molt
sensible i d’alt interès de conservació ja que
es tracta de freixes i salzes amb un elevat
risc de degradació per invasió d’espècies no
autòctones i molt agressives.

Aquesta tasca de neteja ha estat realitzada per 9 treballadors de la
Fundació ALTEM Empordà en el marc d’un conveni de col·laboració
entre l’Obra Social de la Caixa i la Diputació de Girona , per la
regeneració i millora d’espais, conveni al que se li han destinat
1,2 milions d’euros.
RECINTA; RECINTA és el nom de
la campanya que s’està duent a
terme des del Consell Comarcal
per a la recollida de cintes de vídeo
i casset. Les cintes de vídeo i
casset no poden ser destruïdes
com a un únic material sinó que
s’han de separar els elements de
plàstic, que si és poden reciclar, i
els magnètics que no, hi han de
seguir un tractament especial.
Amb aquesta campanya el Consell Comarcal vol acumular el màxim
de cintes de vídeo i/o casset per poder separar-ne els materials, tasca
que realitzaran amb la col·laboració de la Fundació ALTEM, i no
permetre que aquestes és quedin com a residu sòlid sense reciclar o
rebre tractament.
Podeu desar les vostres cintes de vídeo o casset al punt de recollida
que trobareu a la nostra MINIDEIXALLERIA, en el seu horari habitual
fins al dia 15 de Gener de 2012
COMPOSTATGE CASSOLÀ; Com ja indicàvem en el FULL d’Estiu,
degut al compliment de la normativa actual PROCREMIC 20072012, estem obligats a fer la recollida de la matèria orgànica per
separat del rebuig, per ser recollida i portada a la planta de
compostatge que s’està construint, incrementant el cost de recollida
i tractament de residus a cada municipi. Opcionalment existeix fer
compostatge casolà. Des de l’Ajuntament és va oferir una xerrada
en la que s’explicava el Per Què? i El Com? del compostatge i les
avantatges (també econòmiques) que les persones interessades
podien gaudir. De resultes de la reunió, diferents persones és van
interessar i comprometre a fer compostatge. Recordem que encara
queden compostadors per recollir i que el Consell Comarcal farà la
primera visita del seguiment del Compostatge al llarg dels mesos de
Gener i Febrer, i que les persones que no el facin o no el facin
correctament seran esborrades del pla d’actuació i se’ls hi retirarà el
compostador i no gaudiran dels avantatges econòmics.

ÀREA D’URBANISME
POUM

per recollir les possibles al·legacions
al nou text. Aquesta nova exposició
El motiu de l'anul·lació del POUM pública no és va dur a terme.
va ser la sentencia dictaminada per 2. INCOMPLIMENT DEL PRINCIPI
DE JERARQUIA NORMATIVA:
un jutge per al·legació d’un
EL POUM de Sant Llorenç
particular, en la que el jutge
prohibia absolutament que és
fonamentava la seva sentència
pogués construir en Zona NO
desfavorable en base al següent:
Urbanitzable, mentre que la Llei
d’Urbanisme autoritza uns mínims
1. DEFECTE DE FORMA:
Existien tantes modificacions al de construcció. En aquest cas el
POUM es contrari a una llei de rang
text que s’havia redactat un Text
superior ( Llei d’Urbanisme) i com a
Refós que modificava
substancialment el contingut del text conseqüència la de rang inferior
queda automàticament derogada.
original. El TEXT REFÓS s’hauria
d’haver exposat al públic segons el
procediment de redacció del POUM,
En conseqüència del resultat i
crear una Comissió de seguiment
després de les consultes
formada tant per càrrecs electes
realitzades, l’Ajuntament de Sant com veïns del poble amb
Llorenç, va posar en marxa la
coneixements d’urbanisme i
redacció d’un nou POUM que
desenvolupament del poble.
garantís els drets d’iniciativa,
Així com establir dues jornades
d’informació i participació
informatives, el 15 i el 22 de
ciutadana al llarg de tot el procés Setembre respectivament, per tal
de redacció.
d’informar de la tramitació del Pla
d'Ordenament Urbanístic
A tal efecte es va aprovar per
Municipal (POUM), de la diagnosi
unanimitat en el ple del 28 de
Juliol el Programa de Participació preliminar i del Pla de Participació
Ciutadana que garanteix els drets Ciutadana. Val a dir que les
Jornades Informatives han estat
abans esmentats, publicar-lo i
deixar-lo a exposició pública per seguides per un considerable
nombre de persones, que han
que tothom que hi estigui
realitzat una sèrie de
interessat pugui examinar-los i
suggeriments que a hores d’ara
presentar quantes consultes,
s’han presentat al cos tècnic de la
aportacions o suggeriments cregui redacció per que emetin un
oportunes.
informe per contemplar al POUM.
En el mateix Ple és va acordar

ÀREA DE CULTURA
ESPORT 3; Degut als condicionants
econòmics als que es troben les
administracions catalanes i l’especial orografia
del nostre territori, que complica l’augment de
l’abast de les emissions, es va rebre una carta
des de la direcció de TV3 en la que es detallava
que tot i que durant al llarg d’aquest any
s’haurà arribat a pràcticament el 97,3% de la
població l’abast no és igual de satisfactori quan
es parla de territori . I se’ns comunicava que la
cobertura dels nous repetidors no inclou la
nostra població
SALA POLIVALENT; Des de la inauguració del Nou Ajuntament i
posada en marxa de la Sala Polivalent aquesta ha acollit molts i
variats esdeveniments: Aula del Casal D’estiu, seu del Banc de
Sang, Sala d’exposicions de les Puntaires, Sala de conferències
i/o xerrades obertes al públic, Col·legi Electoral… però setmanal
s’hi realitzen una sèrie d’activitats dirigides a la gent que té ganes
de sortir, compartir i realitzar activitats que aporten creixement
personal.
Aquestes activitats a diferència del que es proposa i crea des de
l’Ajuntament, són iniciatives particulars i és realitzen de manera
continuada, al llarg de l’any per tal de que les pugueu conèixer
aquí us exposem l’horari i activitats que és realitzen per que us hi
pugueu acostar.

dilluns

lliure

dimarts dimecres

dijous

divendres

21:00-22:00

18:00-20:00

19:00-20:15

22:00-00:00

ioga

Pintura
sobre seda

Dansa
del ventre

teatre

Per als que estigueu interessats, a continuació us facilitem els noms i
telèfons dels responsables de cada activitat, tanmateix animem des de
la nostra posició a aquelles persones que vulguin realitzar alguna
activitat, recreativa i/o educativa s’adrecin a l’Ajuntament en hores
d’atenció al públic o per mitjà del correu electrònic;
ajuntament@santllorencdelamuga.cat per tal de comentar la seva
proposta.
IOGA:
Teresa telf. 69658882 € 22,00 mes
PINTURA SOBRE SEDA: Yvonne telf. 626088421
€ 50,00 mes material inclòs
Si hi ha prou gent interessada és pot crear un grup de cap de setmana
DANSA DEL VENTRE: Claudia telf. 658967836 € 28,00 mes
TEATRE:
Roger telf. 606248034
NOVA web SANT LLORENÇ DE LA MUGA
Des de l’àrea de cultura i noves tecnologies hem estrenat una
nova web, més dinàmica i fàcil de treballar on incloure les
noticies, esdeveniments o festes que es fan al poble, així com
incloure notificacions administratives o tràmits burocràtics. La
direcció és www.santllorençdelamuga.cat els canvis que
podreu apreciar són la qualitat i quantitat d’imatges, la
distribució de la informació i la qualitat de la mateixa. El domini
és Sant Llorenç de la Muga .cat amb l’inconvenient que al tenir
la ” Ç” en alguns navegadors costa que aparegui, llavors és
aconsellable fer servir el navegador “Mozilla Firefox” que no té
problemes d’identificació de caràcters.
www.santllorençdelamuga.ddgi.cat i clicar a
l’enllaç. Amb la nova web també trobareu una
imatge que ha estat cedida desinteressadament
per al bon ús de la mateixa i que representa els
elements que caracteritzen el nostre poble, el
verd de l’entorn, el blau de l’aigua i la pedra de
l’arquitectura representada per la Torre de
Guaita “Torre del Moro” amb aquesta nova
imatge podrem treballar la promoció del poble
d’una manera més fresca i dinàmica,
diferenciada de la que ens ofereix l’escut, més
institucional.

ENTITATS
FUTBOL CLUB SANT LLORENÇ
Comença a venir el fred i amb aquesta sensació arriben les
QUINES, aquest any, les Quines tindran lloc com cada any, a la
Societat la Fraternitat a les 19:00 hores els següents dies:

Dijous
Diumenge
Diumenge
Divendres

8 Desembre
25 Desembre
1 Gener
6 Gener

L'equip esportivament va començar fort la temporada, però
últimament els recents resultats no acompanyen, i a reculat a la
meitat de la taula. Cal tenir en compte que últimament no hem
tingut sort amb les lesions. El joc és bo, però molts cops amb això
no n'hi ha prou. Esperem que properament l'equip tingui més sort
en els resultats i el bon joc es vegi reflectit en la classificació

Per altre banda, el club ha estrenat
recentment la pàgina web oficial del F.C.
Sant Llorenç de la Muga, on i podem trobar
informació general del club i del poble.
Intentar fer ressò del poble també forma
part de la nostra web.
Dins la web podem veure els
resultats dels partits i classificacions
actualitzades, fotografies de l'equip, recull
de les activitats organitzades pel club...
L'adreça de la web és:
www.fcsantllorencmuga.cat/skin/default.
aspx

Com ja és tradicional aquest any tornem a
tenir LOTERIA de la Grossa de NADAL, la
podreu adquirir a qualsevol membre de la
Junta o als punts habituals de venda del
poble.
També voldríem recordar que durant el
transcurs de les vacances de Nadal,
passarem a cobrar els carnets
corresponents a l'actual Temporada 20112012.
Un cop haguem canviat l'any, a
principis de Gener, el club es posarà en
Aquí també trobarem patrocinis que s'han marxa per tal de començar amb els primers
interessat en aquest nou projecte i gràcies a preparatius per tal que la Fira de la Mongeta
torni ha ser un èxit.
ells hem pogut tirar endavant aquest nou
pas per posar el club i el poble a la xarxa.
Des de aquest espai la Junta del F.C.
També trobarem una crònica del darrer
Sant
Llorenç
de la Muga volem agrair a
partit jugat a càrrec del nostre mister, Pere
totes aquelles persones i/o empreses que
Brugués i opinions dels jugadors
fan, de una forma o una altra, possible tirar
Al mateix temps que la pàgina web, el club endavant el club. Més encara en aquests
ja disposa de pàgina pròpia de Facebook, si moments que estem passant.
us uniu a ella, rebreu tota la informació
necessària de les activitats que organitzem
Junta Directiva FCSLLM
a l'instant

ASSOCIACIÓ CULTURAL MUGADA
Des de l’Associació Cultural Mugada,
volem expressar l’agraïment més sincer a
tot el poble de Sant Llorenç de la Muga per
contribuir al desenvolupament del primer
Festival Mugada de música i poesia. En
aquesta pàgina no ens hi cabrien tots els
noms
de
persones,
empreses
i
organitzacions que el van fer possible, així
que ho resumirem amb un: moltes
gràcies a tots!
Molt especialment però, volem mostrar el
nostre més sincer agraïment a tots els
voluntaris
que
ens
van
ajudar,
encarregant-se de les tasques assignades
com a autèntics professionals. Sense ells,
segur, el festival no hagués estat possible.

El cartell anunciat i la gratuïtat de l’esdeveniment van fer que passessin per l’espai
del festival unes 1.500 persones durant tota la tarda-nit.
Segons ens van dir els més grans del poble, mai s’havia vist tanta gent a la vila.
Tots els assistents van demostrar un alt nivell de civisme i respecte, fins i tot els
artistes que van passar per l’escenari van reconèixer la qualitat del públic. Cal
destacar el fred d’aquella nit, amb una temperatura que va baixar sorprenentment
fins als 12º, que no va ser un impediment perquè el públic es quedés fins al final de
l’últim concert. Al dia següent la premsa, incloent-hi la televisió, va deixar constància
de l’èxit del singular esdeveniment.
Actualment estem treballant en el festival de l’any vinent. No us podem avançar
masses coses, només que tindrà un cartell de similars característiques, tant en
quantitat com en qualitat d’actuacions. Més endavant us comunicarem la data
exacta i els artistes que hi participaran.
Recordeu que podreu romandre informats mitjançant la web: http://www.mugada.cat
Jordi Cantenys i Víctor Bonet
Associació Cultural Mugada

SOCIETAT LA FRATERNITAT
Benvolguts amics i amigues,
Molt probablement quan tingueu aquest Full a les mans, ja haurem celebrat
l’assemblea i en sabreu els resultats i els projectes que la Junta Directiva té per
aquest proper any.
Però per tots els que no van assistir-hi, us faré un petit resum.
En primer lloc agrair-vos l’èxit del Foto-concurs, del qual n’estem molt
orgulloses.
Tot i ser una activitat amb una important despesa econòmica d’organització,
en comparació amb altres activitats que organitza la Societat, creiem que és
una manera d’anunciar-nos a la comarca, i de que concursants de fora vinguin
a passejar i gaudir de tot allò que els hi podem oferir. Aquest és el cas del
guanyador d’enguany, que tot i ser resident de Vic, ja ha vingut en diferents
ocasions a Sant Llorenç amb familiars i amics. Pensem que és una forma de
donar a conèixer el poble i els seus establiments, tots ells patrocinadors del
Foto-concurs, que és a la fi, i tal com us vaig dir el dia de la Festa de la
Societat, un dels nostres propòsits, amb la col·laboració de l’Ajuntament i
l’equip del F. C. St. Llorenç.
En repassar l’estat de comptes, vàrem donar a conèixer que, tot i la conjuntura
econòmica actual, la Societat es troba en una bona situació econòmica. En els
darrers dos anys s’han fet poques inversions amb l’objectiu de poder-los
destinar a completar el projecte de remodelació del local de la Societat, que
encara no té data d’execució

I ja que parlem d’infants, volem
recordar-vos que el pròxim dissabte
17 de desembre vindrà el Patge
Reial a recollir les cartes dels socis
petits pels Reis Mags, i el dissabte
24 tots els socis infantils estan
convidats a Cagar el Tió; i els petits
que no siguin socis (fins a 10 anys)
podran fer-ho si s’apunten abans del
diumenge 18 de desembre al Cafè
de la Societat.

També vàrem comunicar-vos la
renovació del contracte del
cafeter un any més, ja que la
junta, i el soci creiem que
també, estem satisfets de com
en Jou porta el cafè de la
Societat.
Pel que fa al tema de socis,
agrair-vos a tots la vostra
col·laboració, i dir-vos que
tenim una bona colla de socis
infantils, que ens fa molta
il·lusió perquè, a iniciativa dels
grans, ja siguin pares o avis,
creieu en un futur en què els
vostres infants podran gaudir
de la societat del poble.

Per últim, en nom de tota la Junta
Directiva volem felicitar a una bona
colla de socis, pares, avis i tiets, que
enguany han vist néixer un petit a la
seva família. I un record molt
especial per l’Àngels Casadesus,
que ens ha deixat recentment i que
fins ara ha estat la sòcia més gran.
Desitjant-vos a tots unes molt bones
festes i que el proper any estigui ple
d’amor, salut i felicitat.
Amb tot el nostre agraïment,

La Junta Directiva.

GRUP DE TEATRE LA FRATERNITAT
El Grup de teatre hem començat a preparar una nova obra ,que esperem estrenar a
la sala de la Societat La Fraternitat, del nostre poble per la propera Setmana Santa,
més endavant farem representació al Teatre Jardí de Figueres on, després del èxit
de les dos ultimes representacions , ja ens estan esperant amb molta il·lusió .
Representarem una adaptació molt lliure d’una reconeguda obra de Ray Cooney.
En la que tant els actors com jo mateix ens fem un tip de riure només llegint-la,
còmodament a la nova sala de l‘Ajuntament que ens ha cedit i on podem assajar
sense passar fred, ja que tot i l’acolliment que proporciona assajar sobre un
escenari, la realitat és que s’hi passa molta fred.
Aprofito per encoratjar a qui vulgui a acostar-se al grup de Teatre on a més
d’actors que pugen a l’escenari , hi ha fusters, tramoistes, lampistes i gent amb
molta imaginació i ganes de treballar . Tots sereu ben rebuts!!!
Treballem per que tots junts ens ho passem
Gracies anticipades per el vostre suport.

Joan Serrat.

molt i molt bé!

NOTÍCIES
TARGETES MINIDEIXALLERIA;
Recordem que podeu recollir la targeta
d’ús de la mini deixalleria allà mateix. La
targeta és única i exclusiva ment per
identificar qui fa ús de la mini deixalleria i
quin ús en fa. NO és per OBRIR la
PORTA. La Targeta s’ha de presentar a
la persona que en aquell moment estigui
encarregada del servei.
Recordem que l’horari d’obertura de la minideixalleria és:
DIMECRES I DIVENDRES de 10:00 a 13:00
ÚLTIM DISSABTE DEL MES de 10:00 a 13:00
CENS DE POBLACIÓ I HABITATGE;
Alguns de vosaltres, haureu rebut una carta del Instituto Nacional de
Estadística, en la que se us emplaça a una pàgina web amb un nom
d’usuari i contrasenya, per accedir i respondre a unes preguntes. Si
heu llegit bé la col·laboració és obligatòria. Ara bé, molts dels que heu
rebut la carta no disposeu dels mitjans per a fer-la efectiva, i alguns
dels que els teniu us haureu trobat que hi ha certes dificultats a l’hora
de respondre, doncs la mateixa web diu que no està disponible o
queda penjada en els últims trams del formulari.
Degut a la obligatorietat de l’enquesta, si voleu podeu adreçar-vos a
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic i la Montse us ajudarà en la
tasca de respondre-la.
EXPOSICIÓ DE SALVADOR ANTON;
Durant aquests dies previs a les festes de Nadal tindrem a la Sala
d’Exposicions l’obra de Salvador Anton que presenta una nova
exposició d’uns quadres treballats amb materials de natura, que són
el resultat d'una recerca pausada, reflexiva i vital, que permet trobar
a cada nou material les seves possibilitats.
Salvador Anton duu a terme una profunda investigació amb sorres,
terres, ceres d'abella, pigments... una obra de gran impacte que
permet també dins d'una visió pausada i més meticulosa, anar
descobrint les subtilitats de cada traç, de cada material, de cada
petit fragment i de cada color.

Horari
de dilluns a divendres de 18 a 20 h
dissabtes, diumenges i festius
de 11:30 a 13 h. i de 18 a 20 h.

NETEJA DEL RIU;
Degut a la neteja que s’ha dut a
terme a la llera del riu, com ja us
informàvem a les actuacions
municipals, ha quedat molta llenya
que s’hauria de recollir, per tal de que
no quedi acumulada i pugui taponar
el riu a l’alçada de la palanca, o

baixar riu avall provocant destrosses en cas de pluges més
fortes de les que han caigut aquests dies. Per això des de
l’Ajuntament fem una crida a que tothom si acosti a recollir en
mesura de les seves necessitats aportant així un granet en el
manteniment del nostre riu.
HORARI DISPENSARI;
Els horaris d’atenció en el dispensari del nostre municipi van ser
modificats el juliol passat, molts de vosaltres de ben segur que ja
ho sabeu, però con que no hi ha hagut cap publicació municipal,
ens toca ara informar-ne, tot i que a la web ja surten els horaris
modificats, i estan penjats a les portes del dispensari.
DILLUNS

DE 10:00 A 12:00

visita DOCTOR

DIMECRES DE 8:30 A 12:00

visita DOCTOR

DIVENDRES DE 10:00 A 12:00

visita DOCTOR

DIMARTS

DE 11:00 A 12:00

visita INFERMERA

DIJOUS

DE 9:30 A 10:30

visita INFERMERA

Recordem que els menors de 15 anys han d’anar al Servei de
Pediatria del Cap de Vilafant

Les Urgències de 15:00 a 20:00 hores han d’adreçar-se al Cap de Vilafant.
Les Urgències de 20:00 hores a 8:00 mati, diumenges i festius
han d’adreçar-se al Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres

Per demanar hora trucar al:
972514349 Cap de Vilafant
902111444 Sanitat Respon , servei 24 H
www.gencat.net/ics
Telf. Ambulància 061
HORARI TRANSPORT PÚBLIC;
La línia regular d’autobusos que uneix el nostre poble amb
Albanyà, Terrades, Llers i Figueres i que ofereix l’empresa
SARFA circula els dimarts, els dijous i els dissabtes laborables i fa
parada en el nostre poble a:
DIRECCIÓ FIGUERES a les 10:00H i a les 14:25H
DIRECCIÓ ALBANYÀ a les 9:50H i a les 14:05H
Per més informació podeu trucar al 972 301 293
INFORMACIÓ GENERAL;
Per més informació sobre qualsevol altre dada de
subministrament, horari, o esdeveniment, podeu
adreçar-vos a la nova web del poble
www.santlorençdelamuga.cat o a l’ajuntament en
horari d’atenció al públic.

FOC DE NADAL
Tot l’Ajuntament en ple us desitja
unes Bones Festes!! i esperem
trobar-nos tots per Felicitar el Nadal
el dia 24 de Desembre en el ja
tradicional FOC DE NADAL!!!

LES TRADICIONS NADALENQUES
Entorn el solstici d'hivern es concentra un bon nombre de celebracions.
Per la Puríssima comencen les fires de pessebres i elements nadalencs, que han de
servir per guarnir les cases fins a la Candela .

24 de desembre, Caga tió:
Aquesta és una de les nits màgiques de l'any. Especialment per a la mainada. Per
entendre aquesta festa cal considerar que antigament l'arbre era la font i matèria
primera per tota mena d'eines (mànecs de destrals, de pales, de martells, bigues
per a les cases, pals de paller, bastons per ajudar a caminar, troncs per fer foc i
donar escalfor, taules, cadires, armaris, llits, portes, escales....), per tot això calia fer
una festa on l'arbre fos el protagonista, una mena de festa de l'arbre, a determinats
llocs del món s'engalanaven els avets i d'altres mentre se'l cremava se'l presentava
alhora com a font de joia i alegria, d'on sortien llaminadures, torrons, begudes
dolces... que després, durant els dies de Nadal s'anirien consumint.
La festa del "Caga tió" també se la troba a diferents
llocs del món amb altres noms. El Tió, Tronca, o
Soca de Nadal ja es triava el dia de Santa Llúcia, i
durant aquests dies se l'abrigava, se li donava de
menjar i de vegades se l'adornava, se'l disfressava i
pintava.
Resulta ser una festa molt familiar i casolana i a
cada llar se l'ha personalitzat i fins i tot es poden
trobar diferents cantarelles segons cada contrada.
Era costum, al punt de la mitjanit, de celebrar la
comunitat cristiana la litúrgia de la missa,
l'anomenaven la Missa del Gall.

25 de desembre, Diada de Nadal:
Aquesta festa té el seu origen en les festes
paganes dedicades al solstici d'hivern, el
cristianisme va transformar totes les festes de
l'any i les hi va donar un caire religiós, així va
quedar la festa del solstici d'estiu com la
Festa de Sant Joan, el Carnestoltes com un
període compensat amb la Quaresma, etc.
Dins del calendari Cristià, la festa de Nadal
es considera com la més important de l'any.
En aquest dia naixia Jesús fill de Josep i
Maria.
És típic fer un gran dinar familiar, amb una
"Escudella i Carn d'olla", "Pollastre farcit", no
falta el cava, els fruits secs i els torrons
També es fa un llarg sobretaula on es reciten
poemes, es canten nadales i amb un ambient
tendre i distès tothom es parla, es retroben
les famílies i es comuniquen en torn de l'arbre
o del pessebre. Es desitja pau, felicitat i joia a
tot el món. Fins i tot moltes guerres han fet
festa en aquest dia (resulta irònic).
Per Nadal cada ovella al seu corral
Per Nadal qui res no estrena res no val

26 de desembre, Sant Esteve:
És una festivitat considerada una mica com
la continuació de la Festa de Nadal.
"Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa
seva"
El dia està centrat bàsicament entorn del
dinar; es comença una mica més tard del
compte i s'aprofiten les restes del dinar
d'ahir, com el rostit, i es solen fer canelons,
els convidats ja no són només els familiars
sinó que també vénen amics, amigues,
companys, companyes... com més gent
millor.
Per Santa Caterina ven la gallina;
per Sant Esteve, que torni a ésser teva .

28 de desembre, Els Sants
Innocents
Aquesta festa, segons diuen alguns experts,
és d'origen pagà; sembla que ser que avui
començava unes festes que duraven molts
dies i acabaven amb el Carnestoltes.
"De Nadal a Carnestoltes, set setmanes
desimboltes"

Aquestes festes eren conegudes com la Festa dels Bojos, i es celebrava a per tot Europa. Cal
tenir en compte que durant l'hivern la terra era com adormida, la gent es passava moltes
hores tancada a casa i havien de fer alguna cosa per entretenir-se, passar una bona estona,
fer passar el fred, relacionar-se amb tothom... tot això explicaria el perquè d'unes festes
d'aquestes característiques.
Actualment s'ha perdut aquest caire tant disbauxat i la festa s'ha centrat en la mainada i les
diferents entremaliadures que es fan en aquesta data. Són bromes innocents i divertides, es
plantes llufes o ninots de diaris retallats i la premsa aprofita per donar algunes notícies falses i
disbauxades que posen a prova l'enginy i la imaginació.

31 de desembre, l'home dels nassos:
Podria ser una altra resta de la Festa dels Bojos. Es sol explicar a la
mainada que en aquest dia surt l'Home dels Nassos, una persona que té
tants nassos com dies queden per acabar l'any. Els nens i nenes, que de
vegades els costa entendre el joc de paraules i la situació d'espai – temps, fa
que imaginin un personatge estrafolari, potser curiós i un xic terrorífic que
només poden veure a primera hora del matí i en aquest únic dia de l'any.
Avui es fan els preparatius per rebre l'any nou. Es solen preparar sopars molt sofisticats i
elaborats, s'organitzen balls de festa, es prepara el raïm i es posen els rellotges a l'hora en
punt...
Menjar raïm per Cap d'Any porta diners per tot l'any
Qui el desembre acabarà, l'any nou veurà
En algunes contrades consideren aquesta nit com la festa major de les bruixes:
Per Sant Silvestre, entren les bruixes per la finestra .

1 de gener, diada de Cap d'Any (Ninou) :
Ninou vol dir el primer dia de l'any i és una deformació del llatí "Annum Novum"
Any Nou, vida nova
En aquesta diada es sol fer revisió de com ha anat tot l'any i es fan els plans, intencions i
programes de les coses que es volen fer en aquest any que comença avui. També es fa un
dinar familiar, sovint a base de pollastre farcit o xai al forn.

6 de gener, Diada de Reis:
5 de gener, cavalcada de
Reis:
En aquest vespre arriba la
Cavalcada dels Reis de l'Orient, la
mainada s'aplega pels carrers on
ha de passar la comitiva; a molt
llocs els nens i nenes porten un
fanalets que il·luminen tot el
recorregut i es sol cantar la cançó
dels Tres Reis, que a cada lloc es
fa amb diferents variants.
Mentre passa la cavalcada, la quitxalla aprofita per a
donar la carta als Reis o als Patges Reials, la carta és
plena d'il·lusions.
Per tal d'indicar on han de col·locar els regals i joguines,
es posen les sabates ben enllustrades, i sovint una mica
de menjar tant pels Reis i tot el seu seguici com també
per el bestiar (camells, cavalls, elefants...

És el dia de la mainada per
excel·lència, que des de primera hora
del matí ja són llevats i desperten a
tothom pels nervis i la il·lusió de
descobrir que és el que els han
deixat. A la majoria de les cases tot
són rialles, somriures i visques. El
dinar ja és l'últim d'aquestes diades, i
es nota en tothom un cert
embafament i amb ganes de tornar a
la normalitat. És típic el tortell de
Reis, dintre del qual hi ha una fava
amagada i al mig del tortell es troba
una corona ben retallada i daurada.
Aquell qui troba la fava és anomenat
el "Rei o Reina de la fava" en
representació dels Reis d'Orient i és
qui portarà la corona i presidirà la
festa.

El despertar de lo femenino.
Utilitzada des de l'antiguitat en honor als déus, la dansa del ventre
ens ajuda en l'actualitat a alliberar les tensions, a definir la
musculatura, a dulcificar els trets facials ia corregir males postures. A
més és una excel · lent teràpia que ens atorga alegria, benestar
interior i per sobretot ens ensenya a exterioritzar l'essència
femenina.
Cautivante, atraient i hipnotitzant és admirar i practicar la dansa del
ventre. L'exercici d'aquesta disciplina, que va néixer com una forma
de contactar amb el diví, és considerada per la cultura àrab com una
tècnica sagrada que afavoreix l'autoconeixement.
En el precís instant en què una dona comença a dansar amb el
ventre, mou els malucs, s'ondula la seva columna, mou subtilment el
coll i aconsegueix que els braços acompanyin la resta del cos al ritme
de la percussió del tambor o del so magnètic de la flauta o del llaüt,
el seu ésser interior es connecta i emana cap a fora el més essencial
d'ella mateixa.
La Dansa del Ventre és netament femenina, treu el més bonic de la
dona i el més íntim, els moviments més dolços i els més forts. Per
això és important que totes s'interioritzen en el seu significat. En la
dansa es reflecteix tot, la passió que caracteritza a les dones àrabs,
que es nota en la mirada i en tot el que expressa.
La sensualitat neta i pura pròpia de les nenes, la qual es perd amb el
temps a causa dels cànons estructurals, també reapareix al dansar.
En descobrir aquesta sensualitat natural una de reafirma com a
dona, el que cobra encara més importància en aquesta societat que
en general està molt masculinitzada pel tema de la competència, els
diners i on ens hem hagut d'aplicar.
Atreveix-te a trobar-te a tu mateixa, aquest és tu moment, només
per a tu!!

