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CARTA DE L'EQUIP DE GOVERN
Estimats veïns i veïnes;
Estem passant uns mesos complicats políticament, però la nostra tasca municipal no s'atura.
Dins les dificultats de sempre i les que això comporta anem portant la feina del poble endavant
amb una economia molt sanejada i sempre buscant nous recursos econòmics.
En aquests darrers quatre mesos hem soterrat els contenidors de l'aparcament municipal, hem
acabat la Font del Turó, s'ha fet la consolidació de la muralla entre la Torre d'en Farlingo i l'escala
de la pudosa, i s'ha fet la neteja del riu, la col·locació de la marquesina de la parada del bus,
l'arranjament del corriol de Can Tossa, la Festa de la Gent Gran, l'excursió a les illes Medes,
canviar la maquinària del rellotge del campanar, projecte elèctric de la Societat La Fraternitat,
projecte tècnic per obtenir la llicència d'activitats del local de la Societat, arranjament dels
vestuaris del camp de futbol, passera per als vianants entre la resclosa i el càmping la Fradera,
entre altres coses...
Al semestre vinent tenim la intenció de soterrar l'àrea de recollida d'escombraries de l'aparcament
de Sant Jaume ( Cal Patxo ), volem fer la taulada dels nínxols del cementiri, començar les obres
del passallis de Can Terrats i condicionar la carretera que va de la Cadamont de la Resclosa fins el
molí de la Cadamont. Canviar les lluminàries al carrer del cementiri i de la urbanització de la
Resclosa, i com cada any, col·laborar activament amb la carbonera i la fira de la mongeta que
organitza el F.C. Sant Llorenç.
En aquests últims mesos hem viscut amb molta tristesa la pèrdua de tres veïns, la Mª Carme
Penicot, la Rosa Oliveras i en Joan Serrat.
En aquests moments tan durs sobren les paraules, a les famílies us fem arribar una molt càlida
abraçada, sentim molt la pèrdua sobtada d'una persona tan estimada; és terrible. Hem de trobar
les forces per seguir endavant.
Voldríem també donar les gràcies a en Joan per tot el que ha fet per Sant Llorenç, sempre a punt
per donar un cop de mà on fes falta, a part de portar el nom del nostre poble arreu de la
comarca, primer amb el grup de teatre La Fraternitat i després amb Els Còmics de Sant Llorenç.
Recordarem amb especial il·lusió el naixement i primers passos de la companyia per les
celebracions del centenari de la societat la Fraternitat. També va formar part del grup de
voluntaris des del primer dia.
Aquest passat dissabte ja es va muntar el foc de Nadal que encendrem la nit de nadal i farem el
tradicional ressopó amb el caldo que aquest any el farà el Rst. La Piazza i tot seguit les botifarres
amb l'allioli de l'Adelita.
Per tot, us volem convidar primer el dia 23 al concert de Nadal a les 17:30h, a l'església, i el 24 a
celebrar la nit de Nadal amb nosaltres.
Acabem desitjant-vos un Bon Nadal i un Pròsper any 2018.

Voluntaris.
Una vegada més, agraïm tota la feina que fan els voluntaris, una feina que moltes vegades no és
veu, però us assegurem que sense ells el nostre poble no lluiria igual que ara.
Actuacions fetes des de l'últim full:
-Acabar la obra de la font del Turó.
-Neteja del riu, tram entre el pont nou i la pudosa. ( properament continuarem fins al pont de Sant
Antoni )
-Han estat ajudant a la família del futbol, pintant els vestuaris i fent un arranjament al magatzem
de sota els mateixos per poder fer el sopar dels entrenaments.
-Com cada any, s'ha col·locat el pessebre amb algunes millores fetes per en Manel i en Roger.
-Hem fet el foc de Nadal, com cada any.
Moltes gràcies voluntaris.

GRUP MUNICIPAL D'ERC

EXCURSIONS.
Diada de Catalunya.
Com cada any, l'11 de Setembre, un
grup de gent vam pujar a la Serra de
Santa Magdalena i a la Torre de Guaita
per canviar les estelades.
Al migdia tots plegats vam fer un
vermut a la plaça de l'Ajuntament.

Caminada per la Setmana de la
Mobilitat sostenible i segura.
Diumenge 24 de Setembre, coincidint amb la setmana de
la mobilitat sostenible i segura,vam fer una caminada popular per conèixer una
mica més el nostra entorn. Vam anar caminant per la carretera vella de Darnius
fins arribar a Sant Sebastià; Al Pont de Riambau vam fer un esmorzar popular.

Excursió a Les Illes Medes.
Juntament amb els amics de Terrades, vam fer una excursió a l'Estartit on vam fer
un passeig amb vaixell fins les Illes Medes. A la tarda vam visitar el poble de
Peratallada.

Excursió 4x4.
Aquest any, vam tornar a fer el tomb per la muga amb els cotxes 4x4, una excursió magnifica,
molt ben organitzada i millor ambient. Vam sortir de la plaça Carles Camps a les 8h del matí, vam
esmorzar a la Trilla, vam seguir l'excursió fins arribar a Boadella on vam fer un bon dinar al Trull
d'en Francesc.
I per últim, però no menys important; agraïm la molt bona organització del Sr. Josep Mª Anglès.

3a Diada de la Gent Gran.
El passat dissabte 18 de Novembre, es commemorava la tercera edició de
l’Homenatge a la gent gran de Sant Llorenç de la Muga.
A més de la gent gran, els acompanyants, representants del consistori i d’altres
col·laboradors, es van reunir en aquesta jornada de reconeixement als avis i àvies
de la vila.
La celebració començà a dos quarts d'una amb la celebració de l'ofici solemne a la
Parròquia de Sant Llorenç de la Muga, i a continuació es va fer el dinar de
germanor; seguidament tingué lloc l’acte públic d’homenatge a la Vellesa. Aquest
any els homenatjats van ser; la Sra. Maria Roura Verdaguer i el Sr. Jaume Santos
Callís.
El fi de festa el posà l’actuació del Mag Raül Black.

ENTITATS LOCALS
Societat la Fraternitat.

F.C. Sant Llorenç de la Muga
Arriben les Festes de Nadal Esportivament parlant, l’equip dirigit per el trio

Sergio, Pere i Juan no estem passant per la millor temporada si ens quedem
Amb els resultats obtinguts en el que va de Lliga; però creiem que podrem
donar-li la volta a aquesta mala situació esportiva i pujar algunes posicions a
la classificació.
Davant d’aquesta situació ens hem vist obligats a fitxar alguns jugadors amb la temporada ja
començada per intentar canviar la dinàmica d’equip.
Tambè voldríem aprofitar aquest espai per anunciar les diferents activitats que durem a terme
aquests dies de Nadal i principis de l’any vinent.
Per un costat tenim encara a la venda fins el 20 de Desembre la Loteria del club corresponent al
Sorteig del proper 22 de Desembre. A diferència dels anteriors anys,aquesta vegada venem la
Loteria en dos formats: participacions i dècims sencers. Esperem que aquest any també ens deixi
alguna cosa com l’any passat
També desde el club hem posat en marxa la Panera de Nadal on sortejarem un lot valoraten 350€
a partir de la venda de vinyetes a raó de 6€ cada una. La vinyeta guanyadora haurà de coincidir
amb les dues últimes xifres de la Grossa de Cap d’Any del proper 31 de Desembre.
Les Quines ja estant en marxa i els 4 dies són:
• 09 Desembre
• 23 Desembre
• 25 Desembre
• 06 Gener
Cada nit de Quina farà a la Societat la Fraternitat a les 19 hores.L’últim dia de Quina farem una
mica de sopar amb butifarres i pa amb tomata i també sortejarem el Viatge per a 2 persones. Les
quines són amb 8 línies i 8 plens, també cada nit hi haurà una quina especial.
Un cop haguem passat les Festes de Nadal, ja estem preparant el muntatge de la Carbonera
2018, que enllaçarem amb la nostra Fira de la Mongeta de Sant Llorenç.
Les dates previstes per els mesos de Gener i Febrer son:
Dissabte 20 Gener - MUNTATGE de la PILA
Diumenge 21 Gener– ENCESA de la CARBONERA
Dissabte 03 Febrer– CALÇOTADA a la CARBONERA
Dissabte 10 Febrer– RECOLLIDA el CARBÓ
Recordeu que tots els veïns del poble que estiguin interessats en participar a la XX Fira de la
MONGETA muntant una parada, que envïin la seva sol.licitud al info@fcsantllorencmuga.cat per tal
de poder reservar lloc, perquè actualment ja estem reben inscripcions per la Fira de la Mongeta
2018.

Junta Directiva
FCSLLM
info@fcsantllorencmuga.cat
www.fcsantllorencmuga.cat

Associació Teatral Còmics
Ens hem quedat sense llum.

Amigues i amics, en Joan Serrat, el nostre Joan, la nostra ànima, el nostre cor, el nostre DIRECTOR, ens ha deixat.
Un cop acabada la darrera representació de "La gàbia de les Locas" el passat mes de Maig, en Joan es va agafar un temps
sabàtic, amb unes vacances pel mig ben merescudes. En Joan va tornar de les vacances malalt, i malgrat que ha lluitat fins el
final, no ha pogut ser.
El nostre sentiment és d'una tristesa i buidor immensa, segurament tot el contrari que ell voldria. Ell ens encomanava
alegria, ganes de superar-nos, en definitiva "trempera" per ser cada dia millors actors però sobretot millors persones.
En Joan ha estat més que un director, amb pemís de les seves filles, en Joan ha estat un PARE per a nosaltres, un gran PARE.
Fa 10 anys va reactivar el grup de Teatre de Sant Llorenç de la Muga, en motiu del centenari de la Societat la Fraternitat.
Sempre ens quedarà "La Recomenada de Mr. Phillip", "Poema de Nadal", "Allò que tal vegada s'esdevingué", "Trincaires",
"Bala Perduda", "Cava, caviar i Ostres", "Les maletes del Sr. Miquel" i el musical "La gàbia de les Locas".
Amb ell se n'ha anat un trocet de tots nosaltres que mai l'estarem prou agraÏts d'haver pogut compartit amb ell tots els
aplaudiments rebuts.
Joan Serrat, un Gran Home pel Teatre.

Figueres, 8 de desembre de 2017

ADF Sant Llorenç de la Muga
Benvolguts amics i veïns de Sant Llorenç; Ja hem passat l'estiu i gràcies a Déu
sense foc. Ha sigut calorós i molt sec, propici per qualsevol incendi. Hem tingut sort però
continuarem treballant per tenir els accessos en condicions per si fes falta.
Hem pogut dura a terme, la segona actuació del Pla contra incendis forestals. Ha estat, posar en
condicions la pista forestal municipal que comença al mas de la Cadamont i finalitza al terme de
Cabanelles i Albanyà. Ens hem posat en contacte amb els responsables d'aquests dos municipis i
estan molt interessats en arreglar la part que els hi correspon. Així, quedaria obert l'accés a les
Vinyas i a Lladó.
Hem aconseguit de l'Institut de seguretat pública de la Generalitat de Catalunya a Mollet del
Vallès, quatre cursos d'extinció d'incendis forestals, obligatori per tenir legalment el carnet groc.
Tinguem en compte que per tot Catalunya tan sols hi havia trenta places. Aquests cursets es varen
fer els dies 11,12 i 18 de Novembre de 08 a 14:30h.
Aquests quatre voluntaris que han fet el curs, han vingut molt motivats i contents del que han
après i tenen moltes ganes d'explicar-nos-ho. Passat festes, ens trobarem tots els socis, voluntaris
i tothom que ho desitgi, per escoltar les seves experiències. Ja us informarem amb temps. Per fer
aquestes pràctiques, eren necessaris uns equips de protecció i que l'ADF farà front a les despeses
corresponents.
Volem agrair a les entitats del poble: La societat La Fraternitat, el club de futbol, la societat de
caçadors, alguns socis de l'ADF i alguna empresa privada, de les aportacions voluntàries que han
fet a la nostra entitat. També volem donar les gràcies a tots els que ens ajuden a vendre i els que
compren loteria i com no a tots els voluntaris i socis que ens donen suport i motivació. Tots
plegats feu que la nostra ADF estigui ben viva. Una forta abraçada a tots.
Aprofitem aquest full de l'Ajuntament, per desitjar-vos a tots unes bones festes de nadal i un
pròsper any nou, I portem sempre dins nostre el pensament i desig de: ( No al foc si a la Natura)
La Junta directiva.

Societat de Caçadors
Benvolguts amics, companys i coneguts de Sant Llorenç; volem demanar-vos
disculpes per no poder comunicar-vos, el lloc i dia que fem les batudes, quan
ho fèiem ens perjudicava la diada de cacera.
Aquesta temporada tenim més senglars al terra prim, és a dir, el lloc on hi ha més sureres que han
aguantat la calor intensa de l'estiu i la sequera que encara suportem. Són arbres amb arrels
profundes i han pogut donar el seu fruit:els aglans. Ni ha de dos classes, unes que amarguen i les
altres que dolcegen com una castanya.
Això no vol dir que dormin en el lloc on mengen, són molt espavilats aquests animalets, ja que
molt sovint s'alimenten en un lloc i van a descansar en un altre. Durant la nit fan molt km, per
trobar aliment. Quan neva a dalt de la muntanya, el dia abans ja baixen per no trobar-se atrapats.
La natura és molt sabia; aquests senglars que vénen de dalt la muntanya són molt més peluts i
negres, per protegir-se del clima més fred.
De moment en trobem més que la temporada passada i ens motiva a contribuir en tenir regulada
la densitat desmesurada d'aquesta espècie.
La societat de caçadors us desitja a tots unes Bones festes de Nadal i un venturós any nou. Tot i
que trobarem a faltar el nostre amic en Joan. Són molt record que tenim dintre, de tot el temps
que ha estat amb nosaltres.
Una forta abraçada a tothom dels caçadors de Sant Llorenç de la Muga.

Les Puntaires.

El passat 20 d'agost va tenir lloc la 14ª
trobada de puntaries; vam passar un dia
molt agradable i amb la companyia de
puntaires d'altres poblacions.

FOX TRAIL.
“SI NO SOMIEM ESTEM MORTS”
Benvinguts una vegada més a tots els santllorencins i santllorencines a un nou escrit del grup de la Fox
Trail per la revista El Full de Sant Llorenç de la Muga. Aquest darrer estiu ens ha servit per reflexionar
sobre aquest esdeveniment que ha aconseguit reunir a més de 600 persones durant els dos primers
anys i que, en certa manera, ha aconseguit introduir a Sant Llorenç dins del calendari comarcal de molts
esportistes d’arreu de la comarca.
De cares a l’any vinent, us anunciem que seguirem amb més il·lusió i empenta. Més, fins i tot, de la que
ens van portar un 27 de març de l’any 2016 a materialitzar la nostra primera edició. Tot i les dificultats i
l’esforç que suposa organitzar una carrera d’aquesta envergadura, ens sentim amb més força que mai, i
podem afirmar que ens acabem d’engegar la preparació de la tercera edició, que aquest any, per
qüestions de calendari es celebrarà més aviat que l’any passat.
Volem seguir millorant amb l’objectiu d’esdevenir algun dia un punt de referència diferenciat a la
comarca. Som conscients, però, que això només ho aconseguirem si treballem juntament per assolir-ho
amb el granet de sorra de cadascú. A dia d’avui, podem dir obertament que ja hem situat el nostre poble
a la cúspide, però no contents amb això, en volem més, ens pot el desig de poder situar-nos al
capdavant de totes les curses de muntanya de la comarca.
Anunciem públicament que aquesta tercera edició es celebrarà el diumenge 22 d’abril de 2018, i us
convido a tots a participar-hi tan com a corredor com a voluntari. Més endavant us anirem informant de
les notícies que anem tenint.
I per acabar, tot l’equip de la Fox Trail us desitgem molt bones festes i un 2018 ple de km, desnivells i
sobretot salut i felicitat!

NOTÍCIES

1 D'octubre.
Emoció, nervis i, perquè no dir-ho, també por. Por de que ens traguessin per la força i ens privessin del nostre
dret a decidir, a opinar, a exercir un dret tan fonamental com és el dret a votar. Per sort, al nostre poble, no va passar
res de tot així i la jornada va ser tranquil·la, sobretot comparada amb la que es va viure a altres indrets del país. Va ser
un dia intens, de concòrdia entre tots els veïns, amb xocolatada i arrossada incloses.
Tot i que el sistema informàtic no funcionava correctament, gràcies a la paciència i a la bona voluntat de tots els
membres de la mesa electoral: interventor, apoderat i de tota la gent que amb la seva millor intenció va col·laborar; es
va poder votar durant tota la jornada, això sí, molt pendents del que anava succeint a la resta del país.
A les 20 hores, l’esperat recompte, el qual per precaució, es va dur a terme en un lloc diferent a l’habitual. El resultat,
amb una elevada participació i com a la resta dels diversos punts de votació del país, amb una gran majoria de votants,
a favor de la independència de Catalunya.
Per últim, cal donar les gràcies a tots i cadascun dels membres de la mesa electoral, a totes les persones que dies
abans van estar treballant perquè la votació del dia 1 d’octubre fos possible a Sant Llorenç de la Muga. No es pot
oblidar agrair als veïns que van fer possible l’esmorzar i el dinar popular.

Sant Llorenç de la Muga, 2017.

Portades dels diaris el dia 2 d'Octubre.

SUBVENCIONS 2017
Pel finançament d'obres i serveis municipals, l'Ajuntament compte amb el suport econòmic i/o
material d'altres administracions com el Consell Comarcal, la Diputació de Girona o la
Generalitat de Catalunya.
A continuació detallem l'estat de les subvencions sol·licitades per al finançament d'obres i
serveis.

Convocatòria

Projecte Subvencionat

Import.

Exclosa de concurrència

Construcció d'una passera.

38.070'00€

Fons Cooperació Econòmic

Soterrament de Contenidors

28.064'00€

Fons Cooperació Econòmic

Despeses culturals

4.952'00€

Organització Firal

Fira de la Mongeta

600'00€

Pla a l'Acció

Canvi llums led

Restauració patrimonial

Muralla

Noves tecnologies

Actualització ordenadors

578'03€

Assistència i cooperació als
municipis

Pla assistència financera

33.599'96€

4.250'86€
15.400'00€

Consultori municipal

Funcionament ordinari

Consultori municipal

Despeses d'inversió en equipaments.

655'94€

PM07

Taller de memòria

296'19€

Pt14

Millores Camp de Futbol

Servei d'ocupació de Catalunya

Garantia Juvenil

1.467'44€

10.415'53€

11.000'00€

DEIXALLERIA DE SANT LLORENÇ.
Des de març de 2010 el nostre municipi disposa d´una deixalleria, que forma part de la Xarxa
comarcal, per als seus habitants, on s´admeten residus especials, aparells elèctrics i
electrònics, voluminosos, ferralla, runes d´obres menors i restes vegetals. Aquesta mini-deixalleria
està adherida al mercat de segona mà, un espai en el qual els usuaris poden deixar objectes en
bon estat per tal que d´altres els puguin reutilitzar, molt actiu en aquest municipi. Aquesta
instal·lació només admet residus d´origen domèstic.
La Deixalleria Municipal és el servei que gestiona els residus que es generen a la llar i no es poden
llençar als contenidors del carrer. Com a servei públic, si ets un particular pots utilitzar-lo sempre
de forma gratuïta. Per tal que tot funcioni correctament, cal que tothom segueixi les normatives
per fer ús del servei de deixalleria, fins ara, la deixalleria estava oberta a tothom les 24h, ens
trobem amb la problemàtica que se'n fa un mal ús, i ens trobem amb voluminosos que no podem
acceptar i això provoca un sobrecost a l'ajuntament. A partir d'ara, la deixalleria s'obrirà dins
l'horari:

Hivern :
Divendres de 10h a 13h
i últim dissabte de mes de 09h a 11h.
Estiu ( Juliol – Setembre ):
Dimecres i Divendres de 10h a 13h
i últim dissabte de 09h a 11h
estarà totalment prohibit deixar els residus a fora de la deixalleria quan aquesta estigui tancada; si
seguim trobant residus fora de la deixalleria ens veurem obligats a instal·lar càmeres de videovigilancia.

Com funciona una deixalleria?
● Cal dipositar els diferents tipus de residus en el contenidor que li correspon.
● No s'han de barrejar els residus. En cas de dubte, s'ha de preguntar al personal de la deixalleria.
● En el cas de portar residus municipals especials, cal posar-se en contacte amb el personal de la
deixalleria.
● Els horaris del centre s'han de respectar i no es poden deixar els residus de fora.
● L'ús de les deixalleries és gratuït per als veïns i veïnes de Sant Llorenç de la Muga. Els industrials
estan subjectes, en determinats casos, a un preu públic.
La targeta d'usuari
Per millorar l’ús que tots plegats en fem, l'Ajuntament ha optat per regular-ne l’accés mitjançant el
control de les entrades a través d’una targeta identificativa personal. D’aquesta manera, per
exemple, es pot comptabilitzar millor la quantitat i la diversitat de residus que s’hi aporten,
mitjançant un control estadístic, i així poder dimensionar més bé el servei. Aquesta targeta s'ha
enviat a tots els veïns i veïnes empadronats al municipi, que són els usuaris exclusius d'aquest
servei.

Què s'hi pot portar?
Residus municipals especials: piles, envasos de productes tòxics, esprais, fluorescents,
electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (CFC), pintures, vernissos, dissolvents,
pneumàtics, radiografies, olis de motor, bateries.
Altres residus municipals: fustes, restes de poda o jardineria.
Residus municipals voluminosos: mobles i estris vells, electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses i ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells
electrònics...).
Què no s'hi pot portar?
No s'accepten materials barrejats, matèria orgànica, materials explosius, residus radioactius,
sanitaris o industrials; runes i restes d'obres.
Els comerços i establiments de restauració és convenient que també utilitzin la deixalleria
municipal pels residus de recollida selectiva: envasos, paper i vidre, per tal de no sobrecarregar
els contenidors de la via pública, sobretot a l'estiu quan es generen més residus.

Cada dimarts es
buiden els
contenidors
d'envasos

Cada dijous es
buiden els
contenidors de
paper

I els contenidors
de vidre segons
sigui necessari

El compostatge casolà és un procés natural de transformació de les restes
orgàniques que tirem a les escombraries en compost, un adob natural
molt semblant a la terra vegetal, que millora l’estructura del sòl.
Fent compostatge casolà podem reciclar les nostres restes de menjar, així com les restes de
poda i jardineria per transformar-les en compost que podrem utilitzar per aportar nutrients a les
nostres plantes, siguin flors, arbres o hortalisses. I així estalviar-nos la recollida amb contenidors
al carrer i el posterior tractament a la plant de compostatge.
A l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, disposem de compostadors totalment gratuïts per els
veïns del poble. Si algú està interessat només cal sol·licitar-ho a l'Ajuntament.

Llibre La Muga, de Joan Carreres.
L'ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, ha
col·laborat econòmicament amb el llibre La Muga del
Sr. Joan Carreres.
A l'ajuntament tenim llibres per vendre, tothom que
estigui interessat en compar-ne un, pot adreçar-se a
l'ajuntament.

Horari Ajuntament.
De l'1 al 7 de Gener l'ajuntament estarà
tancat.

Ajudant agutzil.
L'ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, un any més, i desprès del bon resultat de l'any passant,
hem sol·licitat la subvenció al S.O.C.; Programa de Garantia Juvenil de Catalunya que te per
objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació inscrits com a
demandants d’ocupació del SOC i beneficiaris del PGJC; i gràcies a aquesta subvenció i desprès de
fer un procés de selecció i valoració de mèrits dels tres candidats que es van presentar, hem
contractat a en Josep.

Comunicació de crema.
Us recordem que des del 16 d'octubre passat i fins el 14 de març vinent, tothom que necessiti
cremar restes vegetals de l'hort o del jardí a qualsevol finca del terme municipal, pot adreçar-se a
l'Ajuntament per trametre la corresponent comunicació de crema al cos d'Agents Rurals.
Així mateix us recordem que, encara que s'hagi tramitat la corresponent comunicació de crema,
només es podrà encendre el foc amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha
un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca de l'Alt Empordà.
És per això que si teniu qualsevol dubte abans d'encendre el foc, us aconsellem que consulteu
al telèfon d'informació 012 de la Generalitat de Catalunya el nivell del Pla Alfa existent en
aquell moment.
I us recordem que amb nivell 2 o superior del Pla Alfa està prohibit encendre foc
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