ESPECIAL

FESTA MAJOR

Benvolgudes convilatanes i convilatans,

Juliol 2014

Aquestes darreres setmanes, tots plegats, hem patit i encara ho farem un temps més,
nombroses molèsties per les obres que s'estant fent al nostre Poble.
Substituir totes les canonades de fibrociment que ens porten l'aigua al nostres domicilis –
com he dit en reiterades ocasions – no només era per millorar el servei – que també – si no que era
un tema ètic atès tota la problemàtica que acompanya el material substituït en els darrers temps.
Certament, hi ha i haurà, altres molèsties que puguin provocar la instal·lació de la xarxa
troncal de gas i que els propers anys tenen d'afavorir que tots els habitants de Vilajuïga podem
disposar d'aquest servei a les nostres llars.
Es doncs en aquest context, que s'acosta la Festa Major i que ens te de servir per oblidar
totes aquests inconvenients i encarar uns dies que sempre son especials, dies que ens cal
conservar amb el convenciment – alt i clar – que la preservació de les nostres tradicions també ens
ajuda a mantenir la nostre identitat com a Poble.
Però es inqüestionable que aquest any 2014, la Festa Major és també l'avantsala de poder
decidir la nostra llibertat nacional. Els propers mesos volem exercir el nostre dret a poder votar.
Tenim de fer ben palés, cada escú d'acord amb alló que personalment cregui més convenient i
adequat, que ningú ens te de privar del nostre dret democràtic de poder votar, i poder decidir,
també des de el nostre Poble, el futur del nostre País.
Vull fer especial esment i recordar i felicitar als integrants de l'Associació Festaires de
Vilajuïga, que en un exercici agosarat d'equilibris i de imaginació ha superat la manca de recursos
econòmics amb un programa de Festa Major amb aspectes ben renovats i amb propostes per
tothom.
Tot i ser repetitiu, us demano que sortiu, participeu i compartim tots els moments
possibles, perquè junts persistim, dia a dia, moment a moment. I aquesta il·lusió no ens la tenen
de manllevar.
Fem possible el que som: UN POBLE !! Bona FESTA MAJOR !!
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Programa Festa
DIVENDRES 1 AGOST
A les 7 de la tarda, al Casal de la Gent Gran

Inauguració Exposició “Recordant Temps Passats”
A les 8 del vespre, a la Sala d'Actes del Centre Cívic Punt de Trobada

Pregó de la Festa Major amb el polític i historiador En Joaquim Nadal
0

A 2/4 de 12 de la nit, a la discoteca de Vilajuïga Rachdingue

NIT REMEMBER amb música dels 70, 80 i 90
0

DISSABTE 2 AGOST
A les 11 del mati, al carrer Figueres núm. 8

Visita a la Mostra Privada d'estris antics de Joan Pujadas i Fages
(Horari: de 11 mati a 1 migdia i de 4 a 8 de la tarda)
0

A les 11 del mati, a la Piscina Municipal

Festa Aquàtica
(Horari: de 11 mati a 7 de la tarda)
A les 7 de la tarda, a la Plaça del Centre Cultural i Esportiu, Mas Bartret

Animació Infantil amb En Jordi Patxeco
0

0

A 2/4 de 12 de la nit, al Centre Cultural i Esportiu
0

Concert i ball de nit amb l'Orquestra Internacional MARAVELLA
Organitza:

Col·labora:
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amb el suport de

Major 2014
DIUMENGE 3 AGOST
A les 11 del mati, a la Piscina Municipal

Festa Aquàtica
(Horari: de 11 mati a 7 de la tarda)
A les 11 del mati, a l'Església Parroquial

Ofici de Festa Major amb l'acompanyament de la Coral "Veus Empordaneses"
A les 6 de la tarda, a la Plaça del Centre Cultural i Esportiu, Mas Bartret

Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla “La Principal de Porqueres”
A les 7 de la tarda, al Camp de Futbol, Zona Equipaments Municipals Mas Bartret

Partit de futbol i homenatge al Germans Cabezos
A 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça del Centre Cultural i Esportiu, Mas Bartret

Ball de Fi de Festa i SOPAR POPULAR amb GAZPACHO
Tots els actes son gratuïts excepte:
 Per la Nit Remember al Rachidingue de l'1 d'Agost (majors de 16 anys) i el Concert i Ball de
l'Orquestra Maravella del dissabte 2 d'Agost les persones empadronades hauran de recollir
gratuïtament les invitacions a les Oficines Municipals
 Llotges per el dissabte a la nit (20 €)
 Festa Aquàtica (no empadronats) (3 € per dia)
 Entrades per el Ball de l'Orquestra Maravella (no empadronats 5 €)
 Tiquets Sopar Popular de Diumenge (3 €)
 Llotges per el dissabte a la nit (20 €)

Notes:
Horaris Exposició: Mes d'Agost: Divendres 1 de 7 a 9 del vespre; Dissabte 2 de 11 del mati a 1 del
migdia i de 5 a 7 de la tarda; Diumenge 3 de 12 del migdia a 2 de la tarda i de 5 a 7 de la tarda; i de
Dilluns 4 a Diumenge 10 de 5 a 7 de la tarda

Divendres 18 de Juliol

Rumba Tramuntana

0

- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit concert de
Rumba Tramuntana
0

Dissabte 26 de Juliol
0

Dissabte 16 d’Agost
- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit havaneres
amb el grup Terral

- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit concert
acústic amb D-FANG
0

Diumenge 27 de Juliol
0

- Amics del Ball

Divendres 22 d’Agost
- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit concert de
samba i bossa nova amb Herbet de Miranda Trio

0

Vine a ballar al Centre Cultural i Esportiu a les 6 de
la tarda amb el grup Nou Trànsit
0

Divendres 8 d’Agost
0

- Oncolliga Vilajuïga

Per a les Entitats Municipals:
0

Per fer-nos arribar l’informació que vulgueu
publicar en el Butlletí Municipal “La Veu”
Trameteu-la a laveu@vilajuiga.cat

0

V Baixada nocturna de Sant Pere de Rodes amb
lluna plena. Trajecte Mas Ventós - Vilajuïga.
Sortida de davant de l’Ajuntament a les 8h del
vespre amb el tren turístic. També es podrà fer la
pujada a peu amb el Grup Excursionista Capgirell
a les 7h de la tarda
0

- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit actuació
musical
Diumenge 10 d’Agost
0

- Mercat a la Fresca
0

Al Pg de Catalunya (costat del CAT) de les 6 de la
tarda a les 11 de la nit. Mercat de segona mà i
intercanvi
0

Divendres 15 d’Agost
0

- Activitats amb Empenta
0

A la Pl 11 de Setembre a les 10 de la nit concert de

Ocupació espais municipals
Per tal de poder dinamitzar adequadament els diferent espais municipals pel curs 2014 – 2015, les
entitats i persones interessades a fer-ne ús, haureu d'adreçar-vos a les oficines municipals amb les
vostres propostes d'activitats i horaris.

