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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts veïns i veïnes de Vilajuïga,
Us fem a mans el darrer exemplar de 'La Veu' d'aquest
2020 tan complicat. Llegint aquestes pàgines, podreu
comprovar que, malgrat les diﬁcultats derivades de la
inesperada crisi de la covid-19 (sanitàries, però també
socials i econòmiques), Vilajuïga avança. Així com el
2020 ha estat un any d'endreça interna i de preparació
de projectes, el 2021 aquesta feina es plasmarà als
nostres carrers. Ho podreu comprovar en aquesta
edició de 'La Veu' i també a les properes.
Som a tocar del Nadal i les seves celebracions. Més
enllà d'explicar-vos què farem a Vilajuïga amb motiu
d'aquestes dates, ens agradaria demanar-vos un nou
exercici de responsabilitat. Des de l'Ajuntament de

Vilajuïga us demanem que respecteu les mesures
decretades pel Govern català per a aquestes festes a ﬁ i
efecte d'evitar al màxim una tercera onada de contagis
que pot agreujar encara més el tràngol que estem vivint.
Ara bé, us demanem també que, en la mesura del
possible, aproﬁteu les festes per desconnectar dels
problemes del dia a dia i de les males notícies d'aquest
2020. Fem un esforç per gaudir dels moments de
felicitat que, ben segur, ens regalaran aquestes dates
tan especials.
Bon Nadal, feliç any 2021 i visca Vilajuïga!

informació municipal

LES OBRES DEL CARRER GINESTA COMENÇARAN EL GENER
Coincidint amb l'any nou, els veïns del carrer Ginesta i
el seu entorn veuran l'inici de les obres que han de
permetre millorar la pavimentació dels carrers Olivera,
de la Rosa i Ginesta. L'empresa Aplicacions i
Manteniments Dabau S.L. serà l'encarregada de les
obres, que han de començar a mitjans del mes de
gener.
La zona on es faran aquestes obres són carrers estrets
propers a la Roca de la Balena i que tenen un pendent
pronunciat. Principalment al carrer Ginesta, les
irregularitats del paviment fan difícil el pas dels vianants,
i el carrer de l'Olivera compta amb unes escales que
seran renovades.
Les obres, per una banda, milloraran la pavimentació i
garantiran l'evacuació de l'aigua de la pluja en

superfície. El nou paviment serà estable, dur, continu i
antilliscant. Els treballs també permetran eliminar el
forat del carrer de la Rosa, que malgrat que actualment
fa de cuneta d'evacuació d'aigua, és perillós pels
vianants. Pel que fa al carrer de l'Olivera, es remodelarà
l'escala-rampa, i s'incorporaran baranes per ajudar i
facilitar el pas de les persones que hi transitin així com
un enjardinat.
El projecte, redactat el febrer de 2019 durant la
passada legislatura, millora substancialment les
condicions actuals d'aquests carrers, així com la
circulació i les condicions dels veïns de la zona. El cost
d'aquestes obres és de 25.688,30 €, que es cobrirà
amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat per l'anualitat
2019-2023.
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REPARACIONS AL MUR perimetral DEL CAMP DE FUTBOL
El mur va quedar malmès el passat mes de febrer arran del temporal Glòria.
Les obres de reparació del mur del camp de futbol ja han ﬁnalitzat. Aplicacions i Manteniments Dabau S.L. va
començar a ﬁnals de novembre les obres per reconstruir el mur de contenció de terres del camp de futbol de
Vilajuïga, el qual va enderrocar-se parcialment a causa de les fortes pluges.
El nou mur, a diferència de l'anterior, compta amb fonaments, que permeten una major subjecció. A banda dels
fonaments, dins el mur també hi ha unes barres de ferro de 16 mm per reforçar el mur. Alhora, per tal de mantenir
l'estètica de tot el camp, un cop ﬁnalitzat el mur, s'ha recobert amb pedra tal com era en el seu estat inicial.
Les obres, que han costat uns 10.157 €, estan totalment subvencionades gràcies a les ajudes per actuacions
municipals motivades pel temporal Glòria de la Diputació de Girona.

s’instal·len plaques solars a l’escola santiago ratés
L'empresa Energía, Innovación y Desarrollo
Fotovoltaico Catalunya S.L. ha iniciat fa uns dies la
instal·lació de 24 plaques fotovoltaiques al teulat de
l'escola Santiago Ratés de Vilajuïga. L'acció que ha
impulsat l'Ajuntament, és un primer pas cap a la
transició energètica i permetrà cobrir la demanda
elèctrica de l'escola a partir de l'energia generada.
Les obres consisteixen en la instal·lació de 24 mòduls
fotovoltaics amb una potència de 440 kW cadascun,
en total 10.58kwp. Així doncs, un 65 % de l'energia
generada serà per a l'autoconsum de l'escola i la
sobrant –principalment la que es produeixi durant els
dies que l'escola estigui tancada per vacances o caps
de setmana– es tornarà a injectar a la xarxa elèctrica a
canvi d'una compensació de la factura mensual.

La instal·lació d'aquestes plaques se sumen també al
canvi de companyia d'energia de l'escola, que es farà
pròximament. S'ajustarà la potència contractada –que
actualment era major a la necessitada–, el preu de
l'energia serà més baix i a l'injectar l'energia sobrant de
les plaques ens ho compensaran a la factura.
L'empresa contractada serà d'energia verda.
L'actuació, impulsada per l'Ajuntament de Vilajuïga,
compta amb el suport de la Diputació de Girona, que
n'ha subvencionat part del cost. Així doncs, dels
14.953,85 € que costarà la instal·lació de les plaques
fotovoltaiques, la Diputació n'assumirà 11.215,38€. La
subvenció forma part del programa Del pla a l'acció
que la Diputació, a través del Servei de Medi Ambient,
ofereix per ﬁnançar accions que millorin l'eﬁciència
energètica i redueixin l'emissió de gasos amb efecte
hivernacle.
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LA LLAR D’INFANTS ELS NINS DE VILAJUÏGA ENGEGA UNA NOVA ETAPA
La Llar d'Infants Municipal Els Nins de Vilajuïga compta,
des del mes d'octubre, amb una nova directora. L'Aida
Canyet, nascuda a Vilajuïga, va ser la persona que va
resultar guanyadora del procés selectiu, que consistia
en diverses proves que van ser avaluades per un
tribunal expert. Pel que fa a la nova directora, un dels
requisits que es puntuava especialment en el concurs
era la presentació d'un projecte educatiu singular, que
ha de permetre que en els pròxims anys la llar d'infants
de Vilajuïga sigui reconeguda pels mètodes que empra
en l'educació dels infants de 0 a 3 anys.

l'alimentació, la lactància, el tractament dels límits i la
gestió dels conﬂictes…); i involucrar la gent gran del
poble en la confecció de materials i joguines pels nens i
nenes (ganxet, mitja, fusta, materials reciclats…).
Alhora, es recorda que la Llar d'Infants Els Nins manté la
matrícula oberta al llarg de tot el curs escolar i que totes
les persones interessades poden dirigir-se a
l'Ajuntament per obtenir més informació.

Entre les propostes del projecte educatiu que es vol
implantar en els propers anys hi ha la d'introduir el
concepte d'ecologia a la llar (per exemple reduint el
plàstic i elements tòxics, fent compost o creant un hort,
que s'hauria de vincular a través d'una persona jubilada
del poble amb ganes de col·laborar en el projecte); fer
sortides a la natura, obrir l'espai de la llar a les famílies,
potenciant que les famílies comparteixin experiències i
inquietuds; oferir xerrades i tallers amb experts (sobre

Compromís amb les persones grans amb situació de risc social
L’Ajuntament de Vilajuïga s’ha adherit al programa
Àncora del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que té
com a ﬁnalitat detectar i prevenir les situacions
d’aïllament de les persones grans que viuen soles i
evitar situacions de risc social. A través de la regidoria
de Benestar Social i els Serveis Socials del poble es
van visitar a tots els comerciants del poble per
presentar-los el projecte i demanar-los la col·laboració.
L’acceptació positiva per part dels comerciants del
municipi han fet possible la posada en funcionament
d’aquest projecte, que ha de permetre crear una xarxa

de prevenció i d’acció comunitària en què a banda dels
comerciants i els serveis públics del municipi, també hi
puguin participar de forma voluntària veïns, veïnes i
entitats.
El projecte Àncora consta de dues fases de treball. Per
una banda les entrevistes individuals porta a porta amb
els veïns que accedeixin participar en el programa que
han de permetre detectar situacions de fragilitat; i per
altra deﬁnir unes accions d’intervenció i
acompanyament d’aquestes persones grans.

PORTA @ PORTA: LA IMPORTÀNCIA DE SEPARAR BÉ L’ORGÀNICA
Des de l'Ajuntament de Vilajuïga vetllem per millorar la recollida selectiva de l'orgànica, una acció que si tots i
totes féssim correctament, permetria reduir moltes despeses al consistori.
Què és l'orgànica?
Són les restes de menjar, petites restes de jardineria i altres residus biodegradables (taps de suro, bosses
d'infusió...)
Què són els impropis?
Són els residus que es llencen habitualment en el contenidor marró per error, ja que van a altres contenidors.
Els residus que es llencen més comunament erròniament al contenidor de l'orgànica són la pols d'escombrar,
els bolquers i el tèxtil sanitari (que va a la resta/gris) i les bosses de plàstic (que van a envasos/groc).
Cal que sàpigues que...
Com més impropis tingui l'orgànica, més diners costa a l'Ajuntament. Per exemple, si conté un 5% d'impropis
costa 5€ la tona, però si en conté un 20% costa 60€ la tona. Les restes orgàniques van a la planta de
compostatge de Pedret i Marzà. Si fem la separació correctament, ens podem estalviar molts diners i alhora,
aconseguir que el compost que es genera es pugui utilitzar per l'agricultura i la jardineria.
Més informació a www.vilajuiga.cat/oﬁcina-verda
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ESPECIAL NADAL
Aquesta pàgina estava destinada a l’article trimestral del Grup Municipal de Junts per Vilajuïga.
En aquesta ocasió han decidit no fer-ne ús.

Benvolguts veïns i veïnes,
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la proposta que hem preparat juntament amb Ses
Majestats els Reis d'Orient per aquestes festes que ja s'acosten. Malgrat que aquest any 2020
ha estat molt complicat, els Reis no es volen perdre la visita al nostre municipi en una nit tan i tan
especial!
Per tal de complir amb totes les mesures sanitàries actuals, s'ha decidit organitzat una Nit de
Reis adaptada a les circumstàncies. Així doncs, juntament amb Ses Majestats i l'AMPA de
l'escola s'ha decidit organitzar la tradicional Cavalcada de Reis amb un recorregut diferent a
l'habitual que permetrà recórrer totes les zones del municipi. D'aquesta manera, es demana a
tots els nens i nenes no seguir la carrossa, i esperar a la zona més propera de casa seva per on
passi la cavalcada.
A banda de la cavalcada, i donant continuïtat a la iniciativa impulsada per primera vegada l'any
passat, els nens i nenes que ho desitgin rebran la visita a casa dels Reis d'Orient. Així doncs, per
coordinar aquesta visita, ens demanen que us inscriviu com a molt tard el diumenge, 3 de gener
de 2021 a les oﬁcines de l'Ajuntament de Vilajuïga (demanant cita prèvia) o enviant un missatge
a través del Whatsapp Municipal (602 22 23 76). Aquestes visites es faran seguint totes les
mesures de seguretat actuals, les quals podeu consultar al web de l'Ajuntament:
www.vilajuiga.cat.
A més a més, els nens i nenes que ho desitgin podran fer entrega de la seva carta als patges
reials, que instal·laran el seu campament el 3 de gener de 17.30 a 19.30h davant l'església.
Des de l'Ajuntament us animem a participar en tots els actes organitzats per aquestes festes al
poble i us desitgem que tingueu una bona entrada a l'any 2021!
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GRUP MUNICIPAL ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA
El Whatsapp Municipal, una eina clau per apropar l'Ajuntament als veïns
Ara fa un any i mig, l'Assemblea per Vilajuïga constituíem el govern de l'Ajuntament de Vilajuïga després de guanyar
les eleccions. Des de llavors ﬁns ara, l'equip de govern ha impulsat diversos canvis, alguns d'ells que tardaran
temps a donar els seus fruits i d'altres d'efecte més immediat, com el canvi de rumb en el model comunicatiu.
Una de les eines que més fruits a donat i que, sense dubte, ha permès acostar els veïns i veïnes a l'Ajuntament és el
Whatsapp Municipal, una eina fàcil, instantània i molt econòmica, ja que l'Ajuntament només paga pel manteniment
d'una línia de mòbil (109 euros a l'any).
Aquest Whatsapp permet a tots els veïns i veïnes interlocutar amb l'Ajuntament de forma àgil i molt senzilla. D'igual
manera, també permet a l'Ajuntament comunicar-se amb els ciutadans ràpidament a través de missatges.
D'aquesta forma, els veïns i veïnes que estan inscrits a aquest servei gratuït estan al cas de les obres que es fan, de
les activitats culturals o d'oci i de tots allò que passa a l'Ajuntament i que té un efecte sobre la ciutadania.
Alhora, l'Ajuntament ha donat de baixa l'aplicació mòbil que es va contractar l'any 2018 per quatre anys i que
costava anualment 1.150 €. El Whatsapp Municipal té les mateixes funcionalitats i és molt més accessible ja que el
Whatsapp és una aplicació que gairebé tothom que té un smartphone utilitza. En aquest moment, hi ha 262
persones que s'han donat d'alta del servei, 162 més que les que estaven inscrites a l'aplicació mòbil.
A banda d'aquesta nova manera d'acostar l'Ajuntament als veïns, en termes de comunicació la transparència és
una altra ﬁta que el govern de l'Assemblea vol assolir. Si bé durant molts anys ha estat una assignatura pendent a la
qual no se li ha fet massa cas, l'Ajuntament treballa amb constància per ser cada vegada més transparents.
El caràcter transparent es demostra amb un comportament comunicatiu obert i proper, obrint els plens a preguntes
dels veïns i veïnes, fent trobades ciutadanes on el govern rendeix comptes davant la ciutadania, i elaborant notícies
pel web i revistes de La Veu en què s'acosta informació municipal d'actualitat.
A banda d'aquestes actituds però, també hi ha uns ítems públics que avaluen anualment el nivell de transparència
de tots els ens públics, l'infoparticipa. Impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest “mapa” va valorar
que el gener de l'any 2020 –encara amb la pàgina web antiga– l'Ajuntament de Vilajuïga complia només amb 17
dels 52 ítems de transparència (cal dir que el gener del 2019 només se'n complien 9). Malgrat tot, aquest any s'ha
avançat en transparència i podem certiﬁcar que actualment l'Ajuntament compleix amb més indicadors, els quals
seran avaluats a principis d'aquest any vinent.
Així doncs, el govern de l'Assemblea continua impulsant canvis des de l'Ajuntament que permeten acostar més el
dia a dia a la ciutadania, alhora que donar eines als veïns i veïnes per conèixer de més a prop les tasques
municipals.
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
D'aquí a uns dies acomiadarem el “2020”. Un any que mai oblidarem!
És moment de repassar la gestió que ha fet l'equip de govern a Vilajuïga, durant aquest temps.
Un any de total excepcionalitat! I en moments complicats, cal posar-se a la pell de les persones que governen. Potser, tenim
aquesta percepció, perquè nosaltres sabem que és estar a govern, passar-ho malament i tenir a l'oposició, posant tota mena
d'entrebancs i generant malestar entre els veïns.
Cal tenir comprensió!
Per aquest motiu, passarem un xic per alt, tot el que “no hem vist” de l'equip de govern durant aquest any i mig que porten a
l'Ajuntament.
S'espera molt del govern d'Assemblea per Vilajuïga! Nosaltres ho esperem i la gent que els va votar, també!
Comencem el repàs per una bona notícia: Celebrem que ﬁnalment hagin complert la seva promesa d'abaixar l'IBI, per l'any
2021. Ho podien haver fet l'any passat, però l'excusa de no tenir Secretaria en plantilla, els hi va anar perfecte. Bé, doncs ja han
complert amb el seu compromís. Nosaltres el tipus de gravamen el vàrem deixar al 0,60% i per l'any que ve estarà al 0,55%.
A partir d'aquí, hem de dir, que ens preocupa la lentitud en les gestions i la forma d'actuar de l'Ajuntament. Per exemple en les
inversions:
Projecte c/ Ginesta, c/ De la Rosa i c/ Olivera.
A nosaltres, ens va quedar pendent de fer, aquests carrers, però el projecte el vam deixar acabat! Només calia demanar preus
per l'execució de les obres i dotar de partida el pressupost 2020. L'actual equip de govern es va comprometre a fer-lo durant
aquest any. Ha passat tot un any, i encara està per fer.
Si no hi ha res de nou, ens han conﬁrmat que el pròxim 13 de gener del 2021, començaran aquestes obres! Tot i que ha costat
un any i mig d'espera, celebrem que ﬁnalment s'executin aquestes obres tan esperades per als veïns i veïnes que hi viuen.
Carrer Farigola.
Aquest carrer, mai ha tingut llum! Nosaltres vàrem deixar els fanals i materials a punt per a instal·lar. Uns treballs que poden fer,
perfectament la brigada. Durant aquest any i mig, les hem reclamat moltes vegades. La resposta sempre és la mateixa: La
brigada està ocupada en altres coses. La brigada ha de donar l'abast a moltes feines, però potser cal deixar alguna per més
tard, i donar prioritat al c/ Farigola, que ja li toca!!
Enllumenat públic.
Com ja sabeu, nosaltres vàrem fer el projecte per l'enllumenat públic. Es va executar la zona c/ Sant Sebastià entre altres, però
per el seu elevat cost, calia fer-lo per etapes. Sabem que l'actual equip de govern vol donar continuïtat a aquestes obres, però
també haurem d'esperar al 2021.
Fanal al costat del CAT, entrada a Vilajuïga. Va caure per un accident de cotxe i han estat més d'un any per reposar-la!!!
Economia.
Per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19, el Govern de la Generalitat, va anunciar que els ajuntaments rebran pròximament
part del Fons de Cooperació “Extraordinari”(120 M).
Concretament l'Ajuntament de Vilajuïga rebrà durant aquest desembre, 8.862,81 € i durant el 2021 l'import de 44.314,05 €.
Una molt bona notícia!!!
Per altra banda, per el mateix motiu, ha quedat sense efecte el Pla Econòmic Financer i podran disposar del romanent existent
(ﬁns ara estàvem obligats a disposar del romanent, únicament per pagar part del deute que tenim amb els bancs o per
inversions sostenibles). Ara en podran disposar! Però sabem que ho faran des de la prudència! No en tenim cap dubte! No ens
podem quedar sense diners!
Després d'aquesta breu pinzellada, acabem, amb els millors desitjos per aquest nou any a l'Ajuntament i al seu equip de
govern! Que aquest any 2021, puguin fer tot allò que durant el 2020, els hi ha estat impossible!
A Vilajuïga, com a tot arreu, les cases ja s'estan preparant per rebre Nadal. Estem enfeinats guarnint-les, fent l'arbre, el
pessebre, alimentant el petit tió, perquè ens porti moltes coses… Fem entre tots que aquests dies siguin ben bonics, sobretot
per als petits de casa.
Aquest Nadal, serà diferent, més íntim, per les circumstàncies! Però si fem les coses bé, l'any que ve, no faltarà ningú a taula!
Fem-ho possible!
Bon Nadal i feliç any 2021!!!! Ens ho mereixem!!!
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LA TAULA CÍVICA, UN ESPAI PER COMBATRE L’INCIVISME
L'Ajuntament de Vilajuïga ha posat en marxa un nou projecte i ha creat per primera vegada al municipi una Taula
Cívica, un espai de treball entre diversos agents socials del poble que ha de permetre millorar l'incivisme latent que
hi ha al municipi des de fa temps.
La preocupació dels models que segueixen joves i adolescents al municipi, així com les diverses pràctiques
incíviques d'altres segments de la població relacionades amb la brutícia, la deixalleria, la tinença d'animals i la
contaminació auditiva, entre d'altres, ha fet palesa la necessitat de consolidar immediatament el projecte i crear
aquest espai de debat i propostes.
Els membres de la Taula tractaran l'incivisme en diversos grups de treball que es coordinaran des de la Taula Cívica,
periòdicament, per debatre i consensuar les propostes i actuacions. Aquestes són les persones que hi participen:
ROSER RIPOLL, regidora d'Educació de l'Ajuntament
“Crec que la creació de la Taula Cívica ens permet compartir les preocupacions creixents sobre
l'incivisme que es dona en moltes franges d'edat al poble, fer-ne conscients a tota la població i
treballar conjuntament per buscar solucions que erradiquin i millorin la problemàtica existent.”
TONI MONTAL, president de l'AMPA de l'Escola Santiago Ratés
“Els nostres actes i conductes són un model pels nostres ﬁlls, tot depèn de nosaltres assentar en ells
una bona base fomentada en valors positius per tal de construir un poble i alhora un món millor.”
JAUME ROVIRA, membre de la Policia Comunitària dels Mossos d'Esquadra i convidat extern de la
Taula Cívica
“Penso que pot ser una bona eina per recollir les diferents percepcions que existeixen al poble sobre
la convivència i de retruc, sobre la seguretat. És en aquest darrer punt que té sentit l'assistència del
nostre Cos i esperem tornar a ser-hi invitats.”
SARA MALO, doctora en Psicologia i investigadora del grup de recerca en infants, adolescents,
drets dels infants i la seva qualitat de vida de la Universitat de Girona
“El civisme no és només un valor individual, és també una qüestió col·lectiva que implica la bona
convivència entre les persones, el respecte per l'entorn i el fet de sentir-se responsable dels propis
actes i dels altres.”
LLUÏSA SERRA, directora de l'Escola Santiago Ratés
“<Hauríem de pensar que cadascú de nosaltres és com la fulla d'un arbre i l'arbre és tota la
humanitat. No podem viure sense les altres fulles, sense l'arbre.> Aquestes paraules són d'en Pau
Casals, ferm defensor de la convivència i del diàleg. És un pensament molt ampli, universal, però
podem començar per un trosset d'humanitat com és Vilajuïga i transportar el desig de convivència i
de diàleg. Veure si som capaços de trobar un lloc per a cada fulla i aprendre a viure compartint el
mateix arbre. Aquest és el gran repte de la Taula Cívica.”
XAVIER LLORENTE, alcalde de Vilajuïga
“Aquesta Taula Cívica serà un dels fonaments que ens ajudaran a construir un espai de diagnosi,
reﬂexió i actuació davant les situacións d’incivisme que tant ens preocupen. Esperem les vostres
respostes a les enquestes que, properament, us farem arribar!”
La Taula Cívica està elaborant una enquesta que es farà arribar a la població (a grans i petits) per saber com
perceben l'incivisme els veïns i veïnes de Vilajuïga, alhora que aproﬁtar per saber quines solucions proposarien.
La implicació de tots i totes és molt important!

