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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts i benvolgudes,
Volem aproﬁtar aquest espai de salutació per
desitjar-vos unes Bones Festes i una bona entrada a
l'any 2020. Són dies d'estar-se a casa, de
recolliment i de companyia i, evidentment, els
records per als que ja no hi són, marquen aquesta
festivitat tan arrelada a casa nostra.
Amb tot, el govern municipal vol convidar-vos a
gaudir del Nadal també en comunitat, amb el poble.
Aquestes festes, tornarem a compartir alguns dels
actes que ens estimulen a trobar-nos any rere any,
com el PIN de Nadal, les quines, la cagada del Tió o la
Cavalcada de Reis.

Arriba l'hora de viure de nou, doncs, aquestes festes
tan màgiques. Esforcem-nos a recordar el millor que
hem viscut aquest 2019 i concentrem-nos a evocar
els millors desitjos pel 2020.
Deixem enrere les negativitats i encetem un nou any
en positiu: a escala individual, familiar i també com a
poble. Us convidem a gaudir d'aquestes festes de
forma senzilla i austera, deixant de banda el
consumisme a què tot sembla abocat i posant al
centre les persones i els millors desitjos.
Bones festes i bon Any Nou!
L’Equip de Govern

l’ajuntament de vilajuïga aprova el pressupost pel 2020
El passat 25 de novembre es va aprovar el
pressupost per l'any 2020 amb 5 vots a favor i 4 en
contra. Per tal que en coneixeu més detalls, hem
preparat un “Sabies que” amb les novetats:
Sabies que en el pressupost pel 2020...
- Els pressupostos municipals pel 2020 i pel 2021 es
veuran afectats per un Pla Econòmic Financer, el qual
farà que les despeses es vegin condicionades i
s'hagin d'ajustar a les xifres que s'ha pressupostat.
- S'ha reduït la despesa en remuneracions als
membres de l'equip de govern de 25.200 euros
(2019) a 4.000 euros (2020) i en indemnitzacions per
assistir als plens i a les reunions de Junta de Govern
de 5.000 euros (2019) a 720 euros (2020).
- Es destinaran 3.100 euros a subvencionar les
entitats esportives del poble. Aquest 2020 per
primera vegada les subvencions s'atorgaran en
funció d'unes bases reguladores i les entitats hauran
de justiﬁcar-ho amb despeses. Pel que fa a les
entitats culturals es farà un conveni amb elles per tal
de posar sobre la taula els compromisos.
- S'ha previst una partida de 3.000 euros en ajudes
socials per tal donar suport a les persones en situació
de vulnerabilitat i poder cobrir alguna necessitat
social a la que no arribin els serveis socials del poble.
- S'ha inclòs una partida de 300 euros per ajudar a en
Pau Coll, esportista d'elit del municipi que competeix
a nivell internacional en la modalitat d'esquí de
muntanya. Amb ell també es farà un conveni de
col·laboració.

- Es destinaran uns 10.000 euros per elaborar plans
durant el 2020 que ajudaran a preveure inversions a
curt, mitjà i llarg termini i d'aquesta manera evitar la
improvisació constant. Una part d'aquests diners
també aniran destinats a convocar pressupostos
participatius.
- Haurem de destinar més de 100.000 euros a pagar
préstecs d'anys anteriors.
- L'impost de l'IBI, la taxa d'escombraries i la taxa
sobre vehicles es congelaran aquest 2020. Quan
s'incorpori la ﬁgura del nou secretari, es procedirà a
modiﬁcar ordenances ﬁscals com els preus de la
piscina o els preus per fer ús dels equipaments
municipals entre d'altres.
- Es destinaran 600 euros a un projecte del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà anomenat 'Consorci de
les Vies Verdes' que permetrà traçar una xarxa per
recórrer la comarca i ﬁns a arribar a França en
bicicleta i que tindrà com a punt important Vilajuïga,
gràcies a disposar d'una estació de tren.
- S'han reservat diverses partides per fer inversions
en vies públiques (20.000 euros), parcs i jardins
(15.000 euros), cementiri (16.818 euros) i piscina
(20.000 euros).
- A banda del pressupost, de cara a poder fer
inversions que impliquen una major inversió al
municipi, s'ha demanat la subvenció del PUOSC,
que permetrà fer millores en l'enllumenat i en diversos
carrers del municipi. Més informació a la pàgina 4
d'aquest butlletí.
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El circuit de bicicletes es
trasllada a Mas Bartret

Participa en l'organització de
les Festes de Nadal!

L'Ajuntament de Vilajuïga està treballant de la mà del
Club Ciclista Vilajuïga per traslladar en els propers
mesos el circuit de bicicletes a la zona esportiva de
Mas Bartret, al costat de la piscina. Amb aquest
canvi es vol aconseguir agrupar tots els equipaments
esportius a la mateixa zona.

L'Ajuntament de Vilajuïga ha obert a la participació
de tothom qui ho vulgui l'organització dels actes que
es realitzaran durant aquestes festes nadalenques.
Així doncs, des de la regidoria de Festes s'ha
impulsat una comissió oberta a tothom qui tingui
ganes d'aportar idees i propostes per tirar endavant
esdeveniments festius com el tió, la recollida de
cartes o la cavalcada dels Reis d'Orient, entre
d'altres. La comissió es reuneix cada divendres a les
8 del vespre a l'Espai Jove de Vilajuïga.

Per fer possible aquest trasllat ja s'ha començat a
desbrossar i aplanar el que serà el nou circuit, on
durant aquestes festes de Nadal l'Ajuntament i el
club treballaran conjuntament per instal·lar-hi les
llums que actualment hi ha al circuit. Amb aquest
trasllat la zona de Mas Bartret comptarà amb una
piscina, un camp de futbol i un de futbol 7, un pavelló i
el nou circuit de bicicletes, a banda de vestidors
totalment equipats i un aparcament que facilita molt
l'accessibilitat a la zona.

El Centre Cívic de Vilajuïga tanca
L'actual concessionari del Centre Cívic ha
comunicat a l'Ajuntament que renuncia al
contracte signat per a quatre anys i deixarà
l'equipament a partir del proper 15 de
desembre. Davant d'aquest canvi, i des de fa un
temps, des de l'Ajuntament s'està treballant per
elaborar unes noves bases pel concurs que
s'haurà de convocar un cop estiguin ﬁnalitzades
i aprovades pel ple municipal. Pel consistori
aquest és un equipament molt important que
agrupa espais rellevants per la vida social del
poble, com és el Casal d'Avis, la Sala d'Actes o
la Biblioteca, entre d'altres. És per això que
durant el període que passi ﬁns que no hi hagi un
nou adjudicatari, l'Ajuntament garantirà
l'obertura d'aquests espais per a l'ús habitual i
per actes amb prèvia sol·licitud.

Canvi en les condicions de la
Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal de Vilajuïga engega una nova
etapa en la que canvien les seves condicions.
L'actual biblioteca passarà a ser anomenada Sala de
Lectura i perdrà alguns dels avantatges que ﬁns ara
gaudia, com era el préstec interbibliotecari o una
subvenció anual per l'adquisició de nou material.
Aquesta mesura arriba després que la regidoria de
Cultura es reunís el passat mes de juliol amb la
Biblioteca Central de Girona, responsable de la
gestió de l'equipament, per tal de saber com es
podia millorar el seu funcionament. Els responsables
però, van fer saber a l'Ajuntament que Vilajuïga
comptava amb una biblioteca d'una categoria que
corresponia a la d'un municipi de 3.000 habitants i
que per mantenir-la oberta calia contractar a una
persona a mitja jornada. Davant aquesta situació, i
després de valorar totes les possibilitats,
l'Ajuntament ha decidit mantenir l'equipament com a
Sala de Lectura I amb una aportació anual de 3.000
euros per la compra de llibres i revistes. També
continuarà el funcionament d'obertura de la
biblioteca amb voluntaris, a qui cal agrair-los la seva
feina i dedicació.
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Vilajuïga sol·licita subvencions al
PUOSC
L'Ajuntament de Vilajuïga ha presentat diversos
projectes de millora d'enllumenat, reurbanització de
carrers i millora d'evacuació d'aigües pluvials pels
quals s'ha sol·licitat ﬁnançament del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 20202024. L'objectiu del PUOSC, que depèn de la
Generalitat, és subvencionar inversions a municipis
petits que afavoreixin al desenvolupament
econòmic. L'import total que subvencionaria la
Generalitat a Vilajuïga, si s'aprova la sol·licitud,
podria ascendir ﬁns a 370.000 euros. Els projectes
presentats són els següents:
· Reurbanització del carrer Ginesta i el seu entorn,
ja que l'estat actual és molt precari. La millora
d'aquesta, amb escales, rampes i baranes, faria
possible l'accessibilitat. El cost d'aquesta inversió és
de 16.570 euros.
· Construir un nou espai per a vianants que
connecti el nucli antic amb el camí de Quermançó i la
zona esportiva. Aquesta actuació garantiria un
recorregut segur, amb voreres pavimentades de
forma contínua ﬁns arribar al pavelló. Es valora que
aquesta inversió costaria 126.645 euros.

causen un greu problema sempre que hi ha episodis
importants de pluja al punt baix el carrer Sant
Sebastià, des de davant l'Ajuntament ﬁns a les
instal·lacions de les aigües i al túnel de sota de la via
del tren, el qual connecta amb el veïnat de dalt.
Aquesta inversió passaria per millorar l'actual xarxa
de desguàs, que és insuﬁcient.
· Reurbanitzar el passatge de les escoles, amb el
que a banda de millorar les condicions d'evacuació
de l'aigua de la pluja, s'aconseguiria un espai
adaptat per a vianants paciﬁcat al trànsit que milloria
la seguretat dels infants en l'entrada i sortida de
l'escola.
Les dues inversions anteriorment apuntades sumen
196.520 euros.
Aquestes inversions estan subjectes a l'atorgació de
la subvenció del PUOSC. La quantitat que no es
pugui subvencionar a través d'aquest ajut es pagarà
amb fons propis o es buscaran altres vies de
ﬁnançament. Al voltant del maig del 2020 se sabrà el
resultat.

· Canviar l'enllumenat en una part del nucli antic de
Vilajuïga. La zona compresa per aquest projecte són
els carrers de la zona de la Roca de la Balena, des del
carrer Montera i Raval Palmer, estenent també la
zona ﬁns al carrer Colom, Oïdium i Mendizàbal.
Aquesta actuació milloraria l'eﬁciència energètica i la
seguretat de la instal·lació. Aquesta inversió s'ha
valorat en 106.617 euros.
El quart i últim projecte es divideix en dues parts que
sumen un cost total de 196.520 euros, i que
consisteixen en:
· Reconduir l'evacuació d'aigües pluvials de la zona
del sector del turó de la Roca de la Balena que

Continua la cerca per trobar un secretari interventor
L'Ajuntament de Vilajuïga continua buscant un secretari interventor per a cobrir la plaça que va quedar vacant el
passat mes de setembre, després que la ﬁns aleshores secretària hagués de deixar el càrrec. Des d'aleshores
una concatenació de fets ha portat a què l'Ajuntament convoqui per tercera vegada un concurs per cobrir la
plaça. El passat mes de setembre es van celebrar les proves selectives del primer concurs que es va convocar i
va quedar desert, ja que cap dels aspirants va aprovar. La segona convocatòria es va veure afectada per un
recurs que va presentar un dels aspirants, motiu pel qual l'Ajuntament ha hagut de convocar per tercera vegada
el concurs. Els aspirants poden presentar les seves sol·licituds ﬁns al dia 12 de desembre.
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aSSEMBLEA PER VILAJUÏGA
LLARGA VIDA AL VOLUNTARIAT!
Vilajuïga, el nostre municipi, és un espai que
compartim entre tots dia a dia. Les relacions entre
veïns que s'estableixen en aquest espai compartit,
sovint no es passa d'un “bon dia” o de comentar les
preocupacions per les mancances d'aquest espai
comú.
Hi ha accions, però, que ens fan sentir útils, que ens
fan sentir poble, que ens fan sentir més a prop de les
persones que el conformen, que ens fan sentir
solidaris entre nosaltres i amb resta del món.

persones que tenen una mateixa idea, un mateix
objectiu: el futbol, la gent gran, combatre una
malaltia, etc. Tot i així, hi ha espais i àmbits més
amplis en els que tots podem conﬂuir, en què tots
podem fer de voluntaris com en el cas de la Festa
Solidària del 2016. Aquests espais generen
projectes per gaudir tots plegats, i un bon exemple
d'aquest podria ser l'organització de les festes del
poble.

A Vilajuïga hem viscut alguns d'aquests moments.
Podem recordar per exemple el Sopar Solidari que
es va celebrar el 27 d'agost del 2016, que tenia per
objectiu recaptar fons per ajudar als refugiats sirians.
Aquest va ser un exemple de com un poble es pot
bolcar per tal d'assumir una meta a través del
voluntariat. En aquest sopar i festa solidària hi van
participar més de 10 associacions del poble i moltes
persones no involucrades directament en aquestes
associacions.

En deﬁnitiva, tal com es diu a la Carta del Voluntariat
de Catalunya: “El voluntariat fonamenta la seva acció
en els principis d'associació i participació
democràtica, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat
de la persona”. Diu també i amb tota la raó que
contribueix a un desenvolupament social del nostre
entorn i del món, més just, solidari, equilibrat, pacíﬁc i
respectuós amb el medi ambient mitjançant la
participació dels ciutadans en la vida de les
societats.

Aquesta ﬁta ens demostra que podem ser un poble
participatiu. Hi ha accions que transcendeixen el
govern municipal, són accions que ens conformen
com a poble i que enforteixen els lligams entre tots
els habitants, passant de ser observadors dels
esdeveniments a ser-ne els actors principals.
Existeixen espais per dur a terme aquestes accions,
que representen una actitud, una ﬁlosoﬁa de
pensament en el que tots estem inclosos. És evident
que aquests espais poden quedar coberts per
l'associacionisme, que engloba normalment a

Els integrants de l'Assemblea per Vilajuïga tenim molt
clar aquestes idees, per aquesta raó tots els grups
de treball que hem creat són espais de voluntariat on
s'elaboren propostes pensant sempre en el
desenvolupament social del nostre poble. Igualment,
apostem perquè el treball voluntari esdevingui una
millora pel nostre poble. Per això, el passat 2 de
novembre ja vam iniciar una acció de neteja i
adequació de la plaça de la Sardana. Us convidem a
tots i totes els que tingueu ganes de dedicar unes
hores de forma altruista al nostre poble a participar
en les jornades de voluntariat que realitzem cada
primer cap de setmana del mes!
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM
A l'anterior butlletí de "La Veu", el nou equip de govern va deixar un full en "blanc", destinat per a nosaltres,
el grup municipal d'ERC. Volem explicar el motiu i el que pensem d'aquest fet.
1) Si la intenció era deixar constància que hi havia un espai reservat per a nosaltres, amb un espai molt més
petit, creiem que es suﬁcient.
2) Des d'aquest espai, volem demanar que mai més es desaproﬁti cap plana d'aquest butlletí i menys per
algú que no vulgui aproﬁtar-lo (que no és el nostre cas).
3) Aquest butlletí, val uns diners i el paguem entre tots! Així que aproﬁtem al màxim totes les planes.
4) I el motiu, no es altre que" per falta de comunicació"! Avui dia que tenim tantes eines per poder-nos
comunicar, encara passen aquestes coses. No diem que no ho intentessin, però si que no es van
assegurar, si havíem rebut o no el missatge.
Era tant fàcil com fer una trucada o un simple WhatsApp.
ACTE CONMEMORATIU 1 d'Octubre 2017.
També volem aproﬁtar, aquest espai, per explicar els motius de la nostra absència el dia 1 d'Octubre a
l'acte conmemoratiu del segon aniversari del Referèndum.
Aquí, va passar el mateix, però a diferència de La Veu, no va haver-hi cap intent de comunicació per part de
l'equip de govern.
Com a regidors a l'oposició, ens havien d'haver convidat o almenys comunicar. L'u d'octubre del 2017,
ERC hi era i ens hagués agradat ser-hi en aquest acte conmemoratiu. Recordem que la ex-alcaldessa
Joana Cobo, està pendent d'un judici per aquest dia.
En aquests moments tot això que us expliquem està parlat amb l'equip de govern. Hem conﬁrmat les
nostres vies de comunicació i estem convençuts que no tornarà a passar, però hem considerat que us
devíem una explicació.
Nosaltres seguim treballant des de l'oposició. Sense oblidar-nos de tota la gent que ens va fer conﬁança a
les passades eleccions.
Us deixem les nostres adreces electròniques, per si voleu contactar amb nosaltres o fer-nos arribar
qualsevol queixa o suggeriment.
Joana Cobo i Ortiz.
Oscar García i Belmonte.
Narcís Brugat i Ras.

joanacoor@hotmail.com
oscargb40@hotmail.es
narcisbrugat7@gmail.com

Ens acomiadem amb els millors desitjos per tots vosaltres ara que s'acosta Nadal.
Grup municipal ERC
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JUNTS PER VILAJUÏGA - CP

Aquesta pàgina estava reservada al
Grup Municipal de Junts per Vilajuïga - CP
de l’Ajuntament de Vilajuïga.
El portaveu del grup municipal de
Junts per Vilajuïga ha comunicat que,
en aquesta edició de “La Veu”, renuncia
a fer ús d’aquest espai..
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l’impuls de la participació ciutadana
Com recordareu en l'anterior edició de La Veu, des
de l'Equip de Govern hem impulsat aquest espai
anomenat ’Reﬂexions’ en el que en cada número
volem tractar un tema des d’una basant d’anàlisi que
ens permeti obrir un debat o posar sobre la taula
preocupacions o observacions que no són d'estricta
actualitat.
En aquesta nova edició del butlletí municipal hem
escollit la Participació Ciutadana, un concepte que a
primer cop d'ull tothom en sabria dir alguna cosa
però que porta darrere seu molts punts en els que cal
aprofundir.
Si parlem estrictament del signiﬁcat d'aquestes
paraules, per Participació Ciutadana s'entén aquells
mecanismes o eines que permeten que els
ciutadans, veïns, habitants d'un municipi, ciutat o
regió, participin democràticament en l'acció de
govern. De mecanismes de participació n'hi ha
molts, des de les consultes populars, a les trobades
ciutadanes o les comissions, entre d'altres.
Si parlem del que signiﬁca el concepte –i no
purament les paraules que la componen– entenem
que la Participació Ciutadana és una aportació de la
ciutadania que complementa, enriqueix i dóna
qualitat a l'acció de govern. És doncs, una eina que
implica un aprofundiment de la cultura i les

pràctiques democràtiques de tots els veïns i veïnes,
que a través d'aquests processos també tenen
l'oportunitat de conèixer millor la institució.
Participar és doncs, una altra forma de viure el poble,
de sentir-se proper i d'implicar-se. Ni millor, ni pitjor,
sinó diferent. És una actitud que fa que els ciutadans
siguin més coneixedors de les problemàtiques de la
institució, perquè per participar de les decisions
p r e s e s p e r l ' A j u n t a m e n t c a l f e r- h o a m b
responsabilitat i, sobretot, amb molta informació que
ajudi a prendre aquestes decisions. És per això que la
Participació Ciutadana no ha de ser un fet aïllat, una
voluntat del govern per si sola, sinó que s'ha
d'acompanyar de més informació i d'un acostament
real de l'Ajuntament cap al poble.
La voluntat del Govern Municipal per impulsar la
Participació Ciutadana és existent i real. No en va ja
s'han fet gestos com obrir torns de paraules després
dels plens municipals, convocar la primera Trobada
Ciutadana o pressupostar uns diners que permetran
elaborar pressupostos participatius. Tot això
acompanyat de més i millor informació. L'impuls de la
Participació Ciutadana entesa com a mecanismes
democràtics, reals i que perdurin en el temps porta
feina i dedicació, cal fer-ho a consciència i de forma
reposada, però si hi ha una ferma convicció i una
voluntat política, el seu impuls és inevitable.
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AGENDA DE NADAL A VILAJUÏGA
Divendres 6/12
Caçatió 2019
Lloc: Davant l’Ajuntament
Hora: 10h
Cal inscripció prèvia abans del 5
desembre a l’Ajuntament (en el
moment de fer la inscripció cal
portar el tió i una fotografia del/s
fills/es)

Diumenge 8/12
Mercat de Segona Mà, Intercanvi
i Artesania - Especial Nadal
Lloc: Davant del CAT
Hora: de 9h a 14h
Amb tallers, xocolatada
0
i nadales en viu

DiMARTS 17/12
Hora del conte i taller de fanalets
Lloc: Biblioteca Municipal
Hora: 16.30h

Dijous 19/12
Parada de Nadal dels alumnes de 6è
Lloc: Plaça Major
Hora: a partir de les 9h
Concert d’Hivern de l’Escola
Santiago Ratés
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 20h
Entrada: 3€ (En benefici del
viatge dels alumnes de 6è)

DiUMENGE 22/12

Dimarts 24/12
Cagatió amb xocolatada per a
tots els nens i nenes
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

DiSSABTE 28/12
Entrega de cartes al campament
del Patge Reial
Lloc: davant de l’església
Hora: 17.30h

diumenge 5/01
Cavalcada dels Reis
d’Orient
Lloc: A concretar
Hora: 18h

Concert d’Oncolliga
Lloc: Església
Hora: 11h missa i 12h concert

DESEMBRE
Diumenge 1/12

Divendres 13/12

DISSABTE 21/12

Partit Vilajuïga CF - Palausaverdera
Lloc: Camp de Futbol
Hora:
11h
0

Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

Recital de poesia per celebrar la
reedició del llibre Conjur de flors,
de Glòria Bassols
Lloc: Sala Actes del Centre Cívic
Hora: 19h

Ball amb Duet Almadrava
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

DiSSABTE 7/12
Primer trofeu de les Bombolles
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: de 9h a 16h
A càrrec del Club Patinatge
Vilajuïga

Dissabte 14/12
Parc Infantil de Nadal
Amb inflables, jocs i tallers
Lloc: Pavelló Municipal
A partir de les 10.30h
A les 18h Concert amb
Jaume Ibars
A les 19.30h Gran Quina
Infantil amb fantàstics lots,
botifarrada popular i servei de
bar

Diumenge 8/12

Diumenge 15/12

Primer trofeu de les Bombolles
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: de 9h a 16h
A càrrec del Club Patinatge
Vilajuïga

Ball amb Genions
(Els diners recaptats es destinaran a La Marató de Tv3)
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Diumenge 22/12
Partit Vilajuïga CF - Navata
Lloc: Camp de Futbol
Hora:
11h
0
Ball amb Delay’s
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 27/12
Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

Diumenge 29/12
Ball amb Andreu de Roses
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Totes les entitats i associacions o empreses del municipi que organitzin activitats i vulguin fer-ne publicitat
poden enviar un correu a premsa@vilajuiga.cat
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AGENDA

AGENDA DE QUINES A VILAJUÏGA
DiSSABTE 21/12

DiMECRES 25/12

Dissabte 28/12

Quina del Club Ciclista Vilajuïga
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 19h

Quina del Club Futbol Vilajuïga
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 19h

Quina del Club Patinatge Artístic
Vilajuïga
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 19.30h

GENER
Divendres 10/01
Club de lectura amb “Viatges
amb la tieta”, de Graham Green
Lloc: A la Biblioteca
Hora: 18h

Diumenge 12/01
Ball amb Sifasol
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 17/01
Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

Diumenge 26/01
Ball amb Andreu de Roses
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 31/01

FESTA DE SANT SEBASTIÀ 2020
Dissatbte 18/01
Final del Circuit de Cross Comarcal de l’Alt Empordà
Lloc: Celler Espelt
A partir de les 8.30h recollida de dorsals
A les 10h inici de la competició
A les 12h entrega de trofeus
Organtiza: Consell Esportiu de l’Alt Empordà amb el suport del Club Trail
Running Cap de Creus i l’Ajuntament de Vilajuïga

Diumenge 19/01
Partit Vilajuïga Club Futbol - Vilasacra
Lloc: Camp de Futbol
Hora:
11h
0
Sardanes de Festa Major i Vermut
Lloc: Plaça 11 de setembre
Hora:
12h
0
Ball amb Genions
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

febrer
Diumenge 02/02
Partit Vilajuïga CF - Roses
Lloc: Camp de Futbol
Hora:
11h
0
Ball amb Rico Rico
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 07/02
Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h

Diumenge 09/02
Ball amb Blue Moon

Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 14/02
Club de lectura amb “El nas de
Mussolini”, de Lluís-Anton
Baulenas
Lloc: A la Biblioteca
Hora: 18h
Conferència dels divendres
d’Òmnium Cultural sobre desobediència civil amb Artur Domingo
Lloc: Sala Actes Centre Cívic
Hora: 20h

Diumenge 16/02
Partit Vilajuïga CF La Jonquera
Lloc: Camp de Futbol
Hora: 11h

0
Ball amb Els Elegants
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18h

Divendres 21/02
Quinto del Casal de la Gent Gran
Lloc: Centre Cívic
Hora: 17h
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informació d’interès

HORARIS MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS
AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

SERVEIS SOCIALS

Oﬁcines municipals.
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Dijous de 9h a 14h i 16h a 19h.
Tel. 972 53 00 05 - informacio@vilajuiga.cat www.vilajuiga.cat

Cal demanar hora al tel. 972 52 20 00.

Serveis tècnics d’urbanisme.
Dilluns de 10h a 14h. Cal demanar hora
previament al tel. 972 53 00 05.
Visites amb l’Equip de Govern.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Dimarts de 10h a 13h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILAJUÏGA
Horari.
De dilluns a divendres de 16h a 18h.
etorres@bibgirona.cat
ESPAI JOVE
Horari.
Divendres i dissabte de 16h a 20h.
CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA - CAP VILAJUÏGA

Paula Pairó Cortada
Dimecres de 17h a 19h i dijous d’11h a 14.
Simó Colls Costa
Dilluns de 19h a 21h i Dimarts d’11h a 14h.
Roser Ripoll Coll
Divendres d’11h a 13h.

Horari.
Medicina, Dr. Ramon Tarrés
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9h a 13h.
Divendres de 11.30h a 13h.
Infermeria, DUI Enric Urios
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9h a 13h.
Divendres de 11.30h a 13h.
*Cal demanar hora al tel. 972 531 791

Ricard Llorente Carreras
Divendres de 16h a 20h.

CORREUS
Horari.
De dilluns a divendres de 7.45h a 8.45h.

*Cal demanar hora al tel. 972 530 0 05.

TRANSPORTS PÚBLICS
AUTOBÚS

TREN

Sarfa.
Tel. 902 302 025 - www.sarfa.com

Renfe.
Tel. 912 320 320 - www.renfe.com

Ampurdan Bus.
Tel. 972 502 383 - www.ampurdanbus.com

AVE (Estació de Figueres).
Tel. 902 432 343 - www.renfe.com

Per a les Entitats
Municipals:
Coordinació:
Ajuntament de Vilajuïga

Per fer-nos arribar informació

Disseny i Maquetació:
Ajuntament de Vilajuïga
Amb el suport de:
Diputació de Girona
Edita:
Ajuntament de Vilajuïga

que vulgueu publicar en el
Butlletí Municipal “La Veu”
trameteu-la a

Ajuntament de
Vilajuïga

premsa@vilajuiga.cat
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ASSOCIACIONS, ENTITATS MUNICIPALS I veïns de vilajuïga

DRETS I LLIBERTATS
AT VERDERA - ANC
L'origen de l'ANC a Vilajuïga el podem situar en els
preparatius de la consulta del 13 de desembre de
2009 que en circumstàncies no massa favorables
van votar a Vilajuïga a favor de la independència del
país 263 persones. Més endavant, a partir de la
Conferència Nacional per l'estat propi va sorgir el
primer nucli de l'ANC a Vilajuïga. Era el març de 2012
i de seguida ens vam ajuntar amb la gent de Pau i
Pedret i Marzà i una mica més tard amb Palausaverdera formant així l'Assemblea Territorial de
Verdera.
Com que l'objectiu de l'ANC és dotar-nos als
catalans d'un estat propi en forma de república les
tasques que hem anat fent han estat orientades en
aquest sentit, organitzar els 11 de setembre:
La Marxa cap a la independència (2012), la Via
catalana (2013), Ara és l'hora (2014), la Via lliure
(2015), a punt per la República catalana (2016), la
Diada del SI (2017), Fem la República catalana
(2018) i Objectiu Independència (2019). També hi ha
hagut campanyes més globals com el projecte Un
país de tots, El país que volem, Signa un vot, De la
desobediència a la sobirania, de Catalunya al món
que van culminar el novembre de 2014 en la consulta
popular sobre la independència i en aquest darrer
any la campanya pel Consum estratègic.
A partir de la repressió per part de la Policia Nacional i
la Guàrdia Civil contra les persones en el
referèndum de l'1 d'octubre i els posteriors
empresonaments preventius de dirigents de l'ANC i
Òmnium Cultural, de membres del Govern, l'exili del
MH President i d'altres membres del Govern com
també d'activistes culturals va fer que l'activitat es
concretés en exigir la llibertat del presos el retorn
dels exiliats.
L'Estat va aplicar l'article 155 de la constitució
espanyola, va cessar el Govern escollit
democràticament, va convocar eleccions al
Parlament de Catalunya i va privar de poder elegir al
President/Presidents que es proposaven. Per altra
banda hi ha hagut eleccions al Congrés de Diputats
espanyol, Municipals, al Parlament europeu i s'han
hagut de repetir les eleccions al Congrés de Diputats
per la incapacitat d'arribar a acords per a formar el
Govern d'Espanya.
Si fem aquesta cronologia de fets és per deixar clar
que davant les mobilitzacions pacíﬁques i
democràtiques adreçades a fer que els catalans
poguéssim fer una cosa tan senzilla com votar per

decidir el nostre futur, la resposta de l'Estat espanyol
ha estat només repressiva tot negant-se qualsevol
diàleg.
Ara, després de conèixer la sentència
condemnatòria del Tribunal Suprem:
Jordi Sànchez (ex-president de l'ANC) i Jordi Cuixart
(president d'Òmnium Cultural) anys per sedició.
Oriol Junqueras (ex-vicepresident del Govern) 13
anys per sedició i malversació,
Raül Romeva (ex-conseller d'Afers exteriors), Jordi
Turull (ex-conseller de Presidència) i Dolors Bassa
(ex-consellera de Treball, Benestar i Família) 12 anys
per sedició i malversació.
Carme Forcadell (ex-vicepresidenta del Parlament)
11 anys i 6 mesos per sedició.
Josep Rull (ex-conseller de Territori i Sostenibilitat) i
Joaquim Forn (ex-conseller d'Interior) 10 anys i 6
mesos per sedició.
I després de la gran reacció de rebuig a la sentència
per part de la gent al carrer amb la desmesurada
reacció de totes les forces de seguretat observem
que el conﬂicte polític s'ha agreujat.
Davant el capteniment de l'estat envers el presos i les
aspiracions de la majoria del poble català, des de
l'ANC creiem que l'acció política dels partits
independentistes a les Corts de l'Estat passa per
conﬁgurar un front de bloqueig a la governabilitat de
l'estat, atenent aquets tres punts irrenunciables:
Aturar la repressió. Exigència de la retirada de les
forces de seguretat de l'estat espanyol amb
l'aturada de la violència policial i recuperació de
l'acció dels Mossos d'Esquadra com a policia
democràtica.
Llibertat. Prou presó, prou exili i prou detencions
arbitràries. Exigim l'alliberament immediat de totes
les preses i tots els presos polítics, la ﬁ de totes les
causes contra l'independentisme i el lliure retorn de
totes les exiliades i exiliats polítics.
Autodeterminació. El referèndum de l'1 d'octubre va
ser vinculant, cal avançar clarament en la culminació
del procés d'autodeterminació ﬁns assolir la
independència sense deslegitimar el referèndum de
l'1 d'octubre.
En resum continuem pensant que cal recuperar la
unitat d'acció entre la gent , les Institucions i les
forces polítiques independentistes. Només així
garantirem la llibertat dels nostres presos i
avançarem per consolidar la República catalana com
a estat propi que vam votar l'1 d'octubre de 2017.

