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FESTA MAJOR 2016
- Benvinguda de l’Alcaldessa
- Programa Festa Major
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VILAJUÏGA ACTIVA
- Homenatge a la Gent Gran.
- Adequació i millora dels
parcs infantils i de l’escola.
- Vilajuïga on-line.
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AGENDA
DESTACATS
- Activitats Esportives
- Piscina Municipal

Viu la Festa Major!

Foto: Jaume Parés
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LA FINESTRA DE LA VEU

la festa major de vilajuïga,
la festa de tots!!
Un any més, amb l'estiu avançant de forma inexorable, a Vilajuïga
ens preparem per viure la nostra Festa Major, la festa de Sant Feliu. Una
cita que, des de l'Ajuntament hem treballat amb il·lusió, alegria i
convençuts que tots els veïns i veïnes gaudirem amb intensitat dels actes
i de les seves novetats.
Permeteu-me posar l'accent en les novetats. I és que aquest any hem
Joana Cobo i Ortiz
decidit recuperar espais nostàlgics i alguns actes com la celebració
Alcaldessa de Vilajuïga
del playback, que torna al programa d'activitats donant resposta a moltes
de les vostres peticions. Però el més important, per a mi i per a tot l'equip
de govern, ha estat la decisió de tornar la festa major al cor del poble. Allà on abans hi havia la “pista” i que
actualment és la plaça 11 de setembre. Un espai nou però conegut que servirà perquè l'epicentre de la festa
estigui més a prop de tots els veïns i veïnes.
Estic convençuda que la plaça serà el punt àlgid d'un esdeveniment que, any rere any, uneix al poble en uns dies
de celebració i convivència. I ho fa amb els de sempre, amb els que vénen a passar uns dies amb nosaltres a
l'estiu, i amb els que vénen a conèixer i compartir la nostra Festa. I és que Vilajuïga és, i vol ser, un poble acollidor,
amb persones d'orígens i procedències diferents, amb sentiments i opinions diverses, però per sobre de tot
amb persones que sobretot aquests dies volem compartir un sentiment comú de vila. Tots som i tots fem
poble!!!
La Festa Major representa la generositat d'una gent i d'un poble amic i acollidor, d'un poble que estén la seva
mà per convidar-vos a la seva Festa, a la tradició i a la germanor. Així és Vilajuïga i així la volem viure i construir
tots plegats.
Us convido a sortir al carrer i a gaudir de tots els actes!!!
Viviu la Festa amb il·lusió!!!
Visca Vilajuïga!!!!!!
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Divendres 29 juliol

PLAYBACK de les Estrelles

- Llotges (taula + 6 cadires): 1€ per cadira addicional a la llotge

A les 10 de la nit, a la Pl. 11 de Setembre

2 dies (dissabte i diumenge) 15€ - 1 dia (dissabte o diumenge) 10€

Festa Major Vilajuïga

Festa Aquàtica
(Horari: de 11 matí a 7 de la tarda)

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

Ball de Festa Major amb

Gerunda

Tot seguit,

Discomòbil amb

Vilajuïga
Dj Albert M

Diumenge 31 juliol

A les 11 de matí, a la Piscina Municipal

Festa Aquàtica
(Horari: de 11 matí a 7 de la tarda)

A les 11 de matí, a l’Església Parroquial

4€ (botifarra + coca) o 3€ (només botifarra)

A les 11 de matí, a la Piscina Municipal

- Tiquets Sopar Popular del diumenge:

Festa Major

Dissabte 30 juliol

Principal de Cassà

- Festa Aquàtica (no empadronats) 3€ per dia

Tot seguit, a la Pl. 11 de Setembre
Audició de Sardanes a càrrec de la

Tots els actes són gratuïts excepte:

Missa Harmonitzada

Pica - Pica

A les 5 de la tarda, al Camp de Futbol

Partit de Futbol “mixte”

SOLTERS vs CASATS

A les 6 de la tarda, a la Pl. 11 de Setembre

Actuació de màgia amb

David el Mag

A les 8 de la tarda, a la Pl. 11 de Setembre

Sopar Popular i Ball de Fi de Festa amb

Cafè Trio

Organitza:

amb el suport de

Ajuntament de Vilajuïga

- PlayBack de les Estrelles, 3€

2016
A continuació,
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HOMENATGE A GENT gran
del poble

ADEQUACIÓ I MILLORA
DELS PARCS INFANTIL
I DE L’ESCOLA
Durant aquest estiu els treballadors de la
brigada municipal dediquen part de la
seva feina en l'adequació i millora dels
parcs infantils del municipi (Passeig de
Quermançó, Passeig de Catalunya i el
Camí de Quermançó). Un cop
ﬁnalitzades aquestes feines la brigada es
desplaçarà a l'Escola per executar les
millores acordades entre l'equip directiu
de l'escola i l'Ajuntament, pel proper curs
escolar 2016-2017.

El passat diumenge 12 de juny es va viure una de les
festes més importants i emotives de l'any a Vilajuïga:
l'homenatge a la nostra gent gran. Als nostres avis,
àvies, amics o coneguts. Persones que amb el seu
testimoniatge ens ajuden a construir el nostre relat,
la nostra identitat com a poble. Gràcies a tots i a
totes per fer-ho possible: homenatjats i treballadors.

OBERTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE VILAJUÏGA
El 24 de juny, Sant Joan, s’ha inaugurat la nova temporada de la piscina municipal de
Vilajuïga. Aquest any l'Ajuntament ha fet una gran inversió per la millora de les
instal·lacions i adequació de les màquines de tractament de l'aigua a la normativa
actual. D'aquesta manera disposem d'una piscina molt més eﬁcient i amb un control
exhaustiu de la qualitat de l'aigua, per tal de garantir als usuaris les millors condicions
possibles. (Horaris i Preus a la pag. 5)

L’AJUNTAMENT COMPLETA EL PROCÉS
D’OBERTURA ON-LINE
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

ÒSCAR GARCIA
BELMONTE, NOU
REGIDOR
responsable d’ensenyament, cultura, joventut
fires, mercats i festes
El passat 30 de maig, coincidint amb el
ple extraordinari, es va incorporat un nou
regidor al plenari municipal de Vilajuïga.
Es tracta de l' Òscar Garcia Belmonte
que, a més, tindrà responsabilitats de
govern com a responsable
d'Ensenyament, Cultura, Joventut, Fires,
Mercats i Festes.

L'Ajuntament de Vilajuïga ha completat aquest primer semestre del 2016 el projecte
d'obertura on-line de tots els processos i gestions que els ciutadans poden realitzar
amb l'administració local.
Un procés que té per objectiu “facilitar que els veïns i veïnes de Vilajuïga puguin fer totes
les gestions sense la necessitat de venir ﬁns a la Casa de la Vila”, explica l'alcaldessa
Joana Cobo, qui afegeix que “d'aquesta manera ens situem de totes al mateix nivell de
les grans administracions”.
Així doncs, al web www.vilajuiga.cat i clicant a l'apartat d'administració electrónica es
poden fer gestions que passen per presentar instàncies; lliurar factures; informar-se de
tot el relacionat amb l'urbanisme a través d'un enllaç directe al Pla d'Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM); realitzar els tràmits i gestions que es tramiten des de
l'Oﬁcina d'Atenció Ciutadana; etc.
Transparència municipal
A més, i en compliment de la llei corresponent, l'Ajuntament de Vilajuïga compleix molt
bé la transparència municipal. I és que també a través del web es pot accedir al portal de
transparència on s'hi pot consultar tota la informació municipal i organitzativa; la gestió
econòmica; la normativa i acció de govern; convenis i subvencions, etc.
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DIvendres

DIUMENGE

DIUMENGE

Delegació Oncolliga Vilajuïga
8a Baixada a peu de Mas Ventós amb
la lluna plena.
Més informació: www.vilajuiga.cat i a la
pàg. 6

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Sifasol.

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Duet Almadrava.

DIUMENGE

Diumenge

19 D’agost

4 DE SETEMBRE

2 D’OCTUBRE

18 DE SETEMBRE

DIUMENGE

9 D’OCTUBRE

25 De setembre

DIUMENGE

GE Capgirell Vilajuïga
Excursió a peu des de Roses fins a
Cadaquès pel camí de ronda, tornada
amb vaixell fins a Roses.
Més informació:
www.gecapgirell.blogsport.com.es

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Blue Moon.

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Sifasol.

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Joan i Anna.

11 DE SETEMBRE

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Xanadu.

DIUMENGE

12 D’OCTUBRE

Amics del Ball
A les 18h al Centre Cultural i Esportiu
amb Ostres Ostres.

Destacats

Activitats esportives de
formació infantil i juvenil

PISCINA MUNICIPAL DE
VILAJUÏGA

inici del nou curs 2016 - 2017

horaris i preus

Classes de Tae Kwon Do
Tots els dimecres i divendres de les 17.15 a les 21h (segons edats) al Centre
Cultural i Esportiu. Inici de les classes, octubre 2016. Més informació al telèfon
605.020. 580 (Manel Arias).

La Piscina Municipal estarà oberta ﬁns l’11 de
setembre.

Escoleta Trailrunning Vilajuïga
Tots els dimarts i dijous de les 17.30 a les 19h al Centre Cultural i Esportiu.
Inici de les classes, 13 de setembre (durant el mes de setembre hi haurà
portes obertes). Més informació al telèfon 646.093.593 (Eric Torres) i a la web
www.escoletatrailrunning.blogsport.com.es
Escola de Ciclisme EoBikes Vilajuïga
Els dimecres i dijous de les 17.30 a les 19h al circuit de BTT de Vilajuïga.
Inici de les classes, 21 de setembre. Més informació al telèfon 607.831.612
(Jordi Girones) i a la web www.eobikes.com
Vilajuïga Club de Futbol
Els dimecres i divendres, prebenjamins a les 17.30h i alevins a les 18.30h.
Els alevins començaran els entrenaments el 2 de setembre i els prebenjamins
començaran amb l'inici del col·legi. Més informació al telèfon 631.516.811
(Xicu).

Horaris:
De l’1 de juliol al 20 d’agost de 11h a 21h.
Del 21 d’agost a l’11 de setembre de 11h a 20h.
*l’horari pot variar segons les condicions
meteorològiques.
Preus:
- Empadronats a Vilajuïga i contribuents d’IBI o
empadronats a Marzà o matriculats al CEIP
Santiago Ratés:
Carnet familiar, 75€.
Carnet individual, 40€.
Carnet individual per jubilats, 20€.
Entrada al recinte de la piscina per un dia, 3€.
Carnet abonament de 10 entrades, 25€.
- Altres:
Carnet familiar, 150€.
Carnet individual, 80€.
Carnet individual per jubilats, 35€.
Entrada al recinte de la piscina per un dia, 15€.
Carnet abonament de 10 entrades, 140€.
Només es podran obtenir els Abonaments a les
oﬁcines municipals entregant el resguard de l’ingrés
bancari.
Més informació al telèfon 972.530.005.
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ASSOCIACIONS, ENTITATS MUNICIPALS I PERSONATGES IL·LUSTRES

Fundació Oncolliga Girona- Delegació de Vilajuïga
Des de l'any 2009 a Vilajuïga comptem amb una delegació de la Fundació Oncolliga Girona, una entitat sense ànim de lucre que va
néixer amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies i que enguany compleix justament 20
anys de vida. Amb el pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la
societat, sense oblidar la seva ﬁnalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen
facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia
oncològica. Dintre dels serveis que ofereix l'entitat podem destacar-ne alguns:
-

Atenció psicològica per part d'uns professionals que assessoren i donen suport en l'afrontament de la malaltia tant als
pacients com a les seves famílies.

-

Un servei de banc de perruques dirigit a les dones afectades de càncer de mama que durant el procés de superació de la
malaltia han de fer front al deteriorament de la seva imatge amb la caiguda del cabell.

-

Atenció a domicili a aquelles persones que temporalment ho necessitin: préstec de material tècnic per donar comoditat al
malalt, servei de neteja a domicili per a persones que no les poden fer i ﬁsioteràpia a domicili per persones amb
limitacions.

-

Serveis de rehabilitació com ara el drenatge limfàtic i l'escola de la veu.

-

Acompanyament al malalt quan està ingressat i Llar Residència gratuïta per als seus familiars.

-

Servei d'assessorament legal per resoldre dubtes en temes laborals, mercantils i civils.

-

Programes pedagògics a les escoles per prevenir el consum de tabac i promoure hàbits saludables.

L'any 2015 6.036 usuaris es van beneﬁciar d'aquests serveis al conjunt de les comarques gironines. El voluntariat hospitalari i les
visites al psicooncòleg van ser els serveis més demandats pels afectats de càncer. A l'Alt Empordà, on l'Oncolliga compta amb una
quinzena de delegacions, 131 persones van utilitzar el servei de psicooncologia, 37 van rebre material tècnic en préstec; 10 van ser
usuàries del servei de drenatge limfàtic i 49 van gaudir del servei de ﬁsioteràpia a domicili. A més, 7 persones de la comarca es van
poder allotjar gratuïtament a la Llar Residència de l'entitat.
Dins de l'estructura de la Fundació les delegacions juguen un paper cabdal ja que són la cara i la veu de l'entitat al poble. Són les
encarregades de donar a conèixer els serveis de l'entitat entre les persones que ho puguin necessitar i ajuden al ﬁnançament
d'aquests serveis a través de l'organització d'activitats solidàries. La Baixada a peu de Mas Ventós amb lluna plena, a ﬁnals de
juliol, o la Missa cantada i concert del desembre són dues de les activitats que la delegació del nostre poble va organitzar l'any
passat.
Si voleu més informació us convidem a visitar la pàgina web: http://www.oncolligagirona.cat

DiVENDRES 19 D’AGOST

8A baixada a peu de mas
ventós amb la lluna plena
Lloc d’inscripció: porxos de l’Ajuntament de
Vilajuïga.
Hora d’inscripció: 6,30 de la tarda
Durada de la baixada: 1,30h - 2h
A l’Arribada a Mas Ventós hi haurà un refrigeri
per tots els participants. Caldrà recollir els
tiquets del refrigeri al lloc d’inscripció.
La gent que ho desitgi podrà pujar a peu amb
el GE Capgirell Vilajuïga o amb Bus.
Sortida a peu a les 7h de la tarda
Sortida amb bus a les 7h i a les 8h de la tarda,
des de la plaça de la Sardana.
Recomanacions:
- Portar pitrall o samarreta reﬂectant
- Portar roba d’abric en cas de fresaca, vent o
fred.
- Caminar per l’esquerra de la carretera.
- No utilitzar dreceres.

ntària

Aportació Volu

Esquerra a dreta, ﬁla superior: Isabel Maria Cortada, Francesca Argelaguet, Pepita Oliva, Rosa
Maria Sala, Natividad Lancharro, Maria Carme Malirach i Marisa Bosch
Esquerra a dreta, ﬁla inferior: Rosa Caussa, Carme Montenegro i Rian Martinez

Organitzat per
la Delegació de l’Oncollida de
Vilajuïga - Pedret i Marzà - Palau

