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Viu la Festa Major!
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LA FINESTRA DE LA VEU
LA FESTA DE TOTS
El temps passa molt de pressa i ja torna a ser estiu. I el poble torna a ser un
fantàstic lloc de trobada als carrers, tant per a nens i nenes com per a gent
d'aquí i estiuejants que passegen o prenen la fresca. I el Casal...i la Piscina.
M'agrada molt Vilajuïga a l'estiu.
La cirereta del pastís és la nostra Festa Major. Des que vaig néixer, no cal que
us digui quants anys fa, que a casa nostra, la vivim amb passió, la Festa.
Família, activitats, àpats. Sempre ha estat una data molt assenyalada. Segur
Joana Cobo i Ortiz
que per a tots vosaltres, també. Fa uns anys, com a membre de la Comissió
Alcaldessa de Vilajuïga
de Festes, la vaig aprendre a viure i estimar més des de dins, des de
l'organització; i, va ser un plaer. Però ara, des que tinc aquesta gran
responsabilitat al govern municipal, la Festa ha esdevingut un dels principals motius d'alegria i de feinada, tant
per a mi com per l'Òscar García -el nostre regidor de Festes i l'ànima de tota l'organització festaire- com per a
tots els meus companys d'Ajuntament, a més dels molts que hi col·laboreu com a voluntaris. Aproﬁto per
donar-vos tots les gràcies i dir-vos públicament que sous extraordinaris.
El programa que teniu a les vostres mans l'hem preparat amb molta il·lusió. Hem pensat una Festa Major per a
petits i grans que, sobretot, trepitgi el carrer i que recuperi els espais del centre del poble. Com s'havia fet tota la
vida. De fet, pràcticament tots els actes es faran a la Plaça 11 de Setembre. L'any passat vam utilitzar aquesta
placeta per celebrar bona part de les activitats i molts de vosaltres em vau comentar que us havia agradat molt.
Vull informar-vos que, poc a poc, anem recuperant un bon ritme de feina a l'Ajuntament. Ja estem arreglant
carrers i més que n'arreglarem els propers mesos (estem a punt de començar un pla d'asfaltatge d'alguns dels
poble del qual us n'anirem informant); hem condicionat la Font del Racó i la seva zona d'esbarjo i gronxadors
per als més petits; hem netejat la llera de la riera de Vilajuïga i estem fent una intervenció molt bonica -habilitant
una zona de pícnic, gronxadors i una tirolina per als més petits- als emblemàtics Safarejos del poble. Hem
arreglat el Passeig Jaume I i elcarrer Poal (el carrer sense asfaltar que hi ha en frente de Can Gelamà paralel a la
riera), per tal de recuperar llocs agradables per passejar. Ara posarem bancs per seure amb la fresqueta dels
arbres…Preocupa la neteja i manteniment del poble i, tot i que sabem que ens queda molta feina per fer encara,
és una de les nostres grans prioritats per a l'any que ve.
S'ha tornat a obrir el Centre Cívic, hem intervingut força en el manteniment del'Escola, aviat instal.larem un
enllumenat LED més sostenible energèticament...en deﬁnitiva, estem avançant en la direcció que volíem: un
poble cada dia més endreçat i net.
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No vull oblidar-me de l'esforç ﬁscal que heu fet aquests mesos. Com a Alcaldessa, no us ho deixaré d'agrair
mai. Heu de saber que gràcies a poder pagar a temps el tristament famós crèdit de les obres dels carrers de
l'entrada del poble, ﬁnalment aquest abril hem cobrat la subvenció de Fons Europeus (FEDER) de 240.000
euros. Gràcies a això, i a la fèrria política d'estalvi del primer any de legislatura, ara podem dir que estem
sanejant l'economia de l'Ajuntament i que estem recuperant la normalitat que tots plegats ens mereixíem.
Estem eixugant deute: si quan vam entrar l'any 2015 el grau d'endeutament era del 163% amb un deute
d'1.501.783,37 € (el màxim recomanable és del 75%); a ﬁnals de l'any passat(31-12-16), el percentatge ja el
vam fer baixar al 109% amb un deute de 1.226.450 €. I després de liquidar aquest préstec de 240.000 €,
l'endeutament ha disminuït encara molt més. El que ens permet ser optimista i tornar a estudiar una rebaixa del
tipus d'IBI pel 2018.
Ens estem movent bé, demanant subvencions i buscant complicitats amb altres administracions. Estem
fomentant activitats per al jovent com l'obertura de l'Espai Jove (aquest passat mes de maig); estem recuperant
l'activitat de serveis importants per al poblecom el Centre Cívic i estem mantenint estructures importants com
l'Oﬁcina de Benestar Social o la Llar d'Infants, imprescindibles per a la conciliació o l'assistència a la gent que no
està passant per un bon moment. Projectes per al benestar de les Persones, de la gent del poble. Es pot dir que
hem engegat plenament els motors de la nostra administració després de fer endreça i, tot que tenim poques
competències i pocs recursos si tenim en compte que som l'administració més propera al ciutadà, encarem
aquesta última fase de mandat amb moltes ganes de treballar i fer-ho el millor possible. L'Ajuntament està fent
un tomb. Crec que un tomb cap a bé. I espero, de vosaltres, que poc a poc us torneu a acostar a la Casa de la
Vila, que és casa de tots, i tornem a treballar conjuntament per Vilajuïga. Ja està passant. I estic molt contenta.
En nom de tot l'equip de govern i en el meu propi us desitgem una molt bona festa major.
BONA FESTA. Ens veiem i xerrem una mica!

Destacats

LLAR INFANTS “ELS NINS” DE VILAJUÏGA
CURS 2017 - 2018
El nou curs escolar de la Llar d'Infants “Els nins” de
Vilajuïga començarà el dilluns 4 de setembre amb
un horari de 8.30h a 17h.
Hi haurà classes de P0, P1 i P2 (nens nascuts els
anys 2015/2016/2017)
Actualment queden places disponibles per aquest
nou curs.
Podreu trobar més informació a la web municipal
(www.vilajuiga.cat)

Preus:

P0

P1-P2

Matrícula escolar

130,00€

130,00€

8.45h a 13h

150,00€

130,00€

8.45h a 14h (+D)

165,00€ (+D)

145,00€ (+D)

8.45h a 15h (+D)

185,00€ (+D)

165,00€ (+D)

Tot el dia (8.45h a
17h) +D

200,00€ (+D)

180,00€ (+D)

Tardes (15h a 17h)

85,00€

75,00€

1h extra / tardes

6,00€ (*)

Preu dinar

4,75€ (*)

Preu dinar
esporàdic

5,85€ (*)

(*) L’hora extra i el preu de dinar no te descompte
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ADEQUACIÓ I MILLORA DELS PARCS INFANTILS
DEL CAMÍ qUERMANÇÓ I LA ZONA D’ESBARJO
ELS SAFAREjos

INAUGURACIÓ DEL NOU
ESPAI JOVE

En les darreres setmanes s'ha
estat treballant en l'instal·lació
de nous gronxadors i
l'adequació del paviment dels
parcs infantils del Camí de
Quermançó i la zona d'esbarjo
Els Safarejos.

FOTO!!

UN ESPAI DE TROBADA PELS JOVES DEL POBLE
Aquest espai s'ha reformat
integrament per la brigada
municipal i el mobiliari s'ha
reciclat d'altres equipaments de
l'Ajuntament.

La zona d'esbarjo “Els Safarejos”, es un dels llocs amb més encant del
nostre poble. Un lloc per gaudir petits i grans. Alhora estem arranjant el
Passeig Jaume I, a tocar de la zona d'esbarjo. Els dos indrets són llocs
ideals per passejar i prendre la fresca amb aquests dies de calor, mentre
la mainada s'ho passa bé jugant!

L'Espai Jove està oberts tots els
divendres i dissabtes de les 16h a
les 20h, menys al mes d'agost
que estarà tancat.

primera fase de la neteja de la riera de vilajuïga

NETEJA DE LA RIERA DE VILAJUÏGA

El dinamitzador de l'espai és diu
Francesc, i serà l'encarregat de
treballar amb els joves.

Els treballs de neteja de la riera de Vilajuïga ja han començat. La primera
fase a servit per netejar el tram des del pont del carrer Sant Sebastià ﬁns
al pont de la carretera GI-610.

PRESENTACIÓ DE LA
REVISTA
VILAJUÏGA PASSAT, PRESENT I FUTUR 2017,
LA INDUSTRIA
Una any més Òmnium Cultural
amb la col·laboració dels
alumnes de l'Escola Santiago
Ratés de Vilajuïga i la gent gran
del poble van presentar el passat
16 de juny una nova edició de la
revista “VILAJUÏGA, PASSAT,
PRESENT i FUTUR”, aquest
número dedicat a la industria.
A la web municipal us podreu
descarregar la revista en format
digital (www.vilajuiga.cat)

L'Ajuntament està pendent de rebre una subvenció, en els propers
mesos, que ajudarà a ﬁnalitzar la neteja de la totalitat de la riera. La 2a i
3a fase de neteja de la riera, que consistirà en netejar des de la carretera
de Sant Pere de Rodes ﬁns al pont del carrer Sant Sebastià, i del pont de
la GI-610 ﬁns a la depuradora.

NOUS PLANELLS PUBLICITARIS
L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA AMB LA COL·LABORACIÓ DELS
COMERCIANTS DEL MUNICIPI INSTAL·LEN PANELLS PUBLICITARIS

Es van installar quatre panells publicitaris que
permetran poder anunciar els diferents comerços del
poble i el polígon industrial, a més a més dels
diferents itineraris de senderisme i bicicleta de
muntanya del municipi.
Els panells publicitaris s'han instal·lat a l'entrada del
poble, a la plaça major, a l'entrada de la Pl. 11 de
Setembre i al polígon industrial.
Aquests panells es varen pagar amb l’aportació
econòmica dels comerciants i l’Ajuntament.
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ACABAMENT DE LES VORERES DEL
CAMÍ DE QUERMANÇÓ
TRAM DES DE LA FONT DEL RACÓ FINS A LA ZONA EQUIPAMENTS DE MAS
BARTRET
Amb aquesta millora de la pavimentació de les voreres
s'ha pogut acabar la zona de pas pels vianants, fent
més accessible i segur arribar a peu des del poble ﬁns a
la zona d'equipaments Mas Bartret.

VILAJUÏGA 2.0
L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA OBRE LES PORTES AL FUTUR!
Des de la web de l'Ajuntament de Vilajuïga podreu
interactuar amb l'Ajuntament les 24h del dia i els
365 dies de la setmana, conèixer l'estat dels vostres
tràmits amb l'administració, rebre i signar
notiﬁcacions electrònicament, etc
Podreu trobar més informació en el tríptic adjunt.

BIBLIOTECA DE VILAJUÏGA
HORARI D’ESTIU
Durant aquests mesos d'estiu i ﬁns el 13 de
setembre, la biblioteca obra els dimecres de les 16h
a les 19h. A la recepció del Centre Cívic hi ha una
caixa per tal de poder retornar els llibres en préstec
forà de l'horari de la biblioteca.
Aquest any s'ha creat la BiblioPiscina, un punt de
lectura a la Piscina de Vilajuïga on podeu trobar:
contes, novel·les, revistes i premsa.

ARRANJAMENT DEL PASSEIG POAL I EL
PASSEIG JAUME I
BANDES REDUCTORES
DE VELOCITAT
I PINTAR LES SENYALS DE CIRCULACIÓ
S'ha estat col·locant bandes reductores
de velocitat pel poble per impedir que els
vehicles circulin a velocitat elevada.
La Brigada municipal ha aproﬁtat per
pintar la senyalització viaria a l'asfalt.

Aquest és un projecte en dues
fases, la primera fase ha
consistit en pavimentar el
Passeig Poal i obrir-lo només
als vianants.
En la segona fase s'arranjarà el
Passeig Jaume I, les obres
consistiran en aplanar el terra i
col·locar bancs.
Un cop ﬁnalitzades les obres hi haurà una nova zona de
passeig, exclosa de tràﬁc, idònia per passejar i prendre la
fresca al costat de la riera.
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Destacats

RECOLLIDA DOMICILIARIA D’ESCOMBRARIES
PORTA A PORTA

PISCINA MUNICIPAL DE
VILAJUÏGA

HORARI D’ESTIU
Aquest estiu ampliem l’horari de recollida Porta a Porta,
passarem de tres dies a la setmana a quatre dies.

horaris i preus

El dies de recollida són els mateixos que la resta de l'any
amb l'afegit dels dilluns al vespre que es recullen: orgànica,
envasos i bolquers.
Amb l’ampliació de l’horari de recollida Porta a Porta
esperem millorar el servei a l’estiu i evitar tenir residus
acumulats a casa amb les incomoditats que això suposa
amb la calor de l’estiu.

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

PROPERES OBRES AL MUNICIPI
asfalt CARRERS I CAMÍ DE pedret, nous globus de faroles i escola

Horaris:
Fins el 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:
Carnet familiar, 75€.
Carnet individual, 40€.
Carnet individual per jubilats, 20€.
Entrada al recinte de la piscina per un dia, 4€.
Entrada al recinte a partir de les 15h, 3€.
Carnet abonament de 10 entrades, 35€.
Cases Rurals, 180€

Pels voltants de setembre – octubre, començaran les feines
d'asfaltatge del Camí de Pedret. Treballs subvencionats per
la Diputació de Girona.
Al mateix temps també s'asfaltaran diversos carrers del
poble, que degut al pas dels anys i el desgast, es troben en
mal estat.
També hi ha previst canviar els globus de faroles, ja que no
compleixen amb la normativa i s'aproﬁtarà per posar els
globus a les faroles que falten.
Durant els mesos d'estiu es faran els treballs de
manteniment de l'escola. Aquest any esta previst fer
reformes en els banys.

- Forans:
Carnet familiar, 150€.
Carnet individual, 80€.
Carnet individual per jubilats, 35€.
Entrada al recinte de la piscina per un dia, 8€.
Entrada al recinte a partir de les 15h, 4€.
Carnet abonament de 10 entrades, 75€.

Casals altres municipis, per persona, 3,75€
Només es podran obtenir els Abonaments a les
oﬁcines municipals entregant el resguard de
l’ingrés bancari.
Més informació al telèfon 972.530.005 o a la
web municipal (www.vilajuiga.cat).
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Festa Major Vilajuïga
Divendres 28 juliol 2017

PLAYBACK de les Estrelles

- Llotges (taula + 6 cadires): 1€ per cadira addicional a la llotge
2 dies (dissabte i diumenge) 15€ - 1 dia (dissabte o diumenge) 10€

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

Discomòbil

Gres-k Planet

amb

Dissabte 29 juliol 2017

A les 11 de mati, a la Piscina Municipal

A les 18 de la tarda, al Pati de l’escola

Festa de l’Escuma

Discomòbil pels petits

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

Vilajuïga

Ball amb l’orquestra

Discomòbil

amb

Gres-k Planet

Diumenge 30 juliol 2017

A les 11 de matí, a la Piscina Municipal

Festa Aquàtica

A les 11 de matí, a l’Església Parroquial

Missa Harmonitzada

A les 2/4 de 12 de matí, al Passeig de Catalunya (davant del CAT)

Plantada de GEGANTS
PELS CARRERS ﬁns arribar a la plaça 11 de Setembre

A continuació, a la Pl. 11 de Setembre
Audició de sardanes amb

Punt CAT Cobla
i actuació de l’Agrupació Sardanista
Mediterrània Dansa

2017
Tocaran quatre sardanes. La primera serà de lluiment i la ballaran
l’Agrupació Mediterrània Dansa. La resta sera per tothom!!

En acabar les sardanes,

Aperitiu per tothom!!

A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. 11 de Setembre

Gimcana infantil

(4 anys ﬁns a 14 anys)

A les 6 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
Organitza:
Ajuntament de Vilajuïga

amb el suport de:

Cafè Trio

- Festa Aquàtica (no empadronats) 3€ per dia

Tot seguit, CERCAVILA

- PlayBack de les Estrelles, 3€

Tot seguit,

Xarop de Nit

Tots els actes són gratuïts excepte:

Tot seguit,

Festa Aquàtica

- Tiquets Sopar Popular del diumenge:
4€ (botifarra + coca) o 3€ (només botifarra)

Festa Major

Tot seguit,
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ASSOCIACIONS, ENTITATS MUNICIPALS I PERSONATGES IL·LUSTRES

JAUME BONATERRA i DABAU

VILAJUÏGA, 13 DE JUNY DE 1898 - 24 D’OCTUBRE DE 1985, COMPOSITOR DE SARDANES
Jaume Bonaterra i Dabau va néixer a Vilajuïga el 13
de juny de 1898. Des de petit se li despertà l'aﬁció
musical per inﬂuència del seu pare , Jaume
Bonaterra i Ferrer, que tocava el ﬁscorn en una cobla
de Castelló d'Empúries.
L'any 1909 va rebre les primeres lliçons de solfa,
piano i violí sota el guiatge del músic de Vilajuïga ,
Bonaventura Daró. L'any 1914, quan tenia setze
anys, i recomanat per Bonaventura Daró, va passar
a estudiar piano i composició amb el Mestre
ﬁguerenc Josep Passoles.
L'any 1915 es va iniciar en el
negoci familiar del cafè
Bonaterra, tasca que va
continuar fent ﬁns que el cafè
va tancar l'any 1950.

llarg de la seva trajectòria professional.
Mai no s'absentà de Vilajuïga, on va tenir una forta
activitat musical i cultural. Fou director i un dels
integrants del cor que cantava caramelles i els goigs
de Sant Josep, i l'encarregat de preparar els
acompanyaments musicals de les peces teatrals
que representava en determinades èpoques de l'any
una de les agrupacions teatrals del poble. L'any
1932 va fundar l'orquestrina de Vilajuïga, en la qual
ell ﬁgurava com a pianista i director. L'orquestrina va
continuar ﬁns al voltant
de l'any 1965, data en
què el Mestre
Bonaterra es va jubilar.
El Foment de la
Sardana Pep Ventura
de Figueres el féu
objecte d'un
homenatge el maig de
l'any 1973, en el XII
Aplec de Figueres. El 2
de setembre del
mateix any, i dins dels
actes del I Aplec de
Vilajuïga, és el seu
poble qui el fa objecte
d'un homenatge. El
tercer el va rebre de
mans d'El Campanar
de Cotlliure. El quart el
va rebre altra vegada
del Foment de la
sardana, el 17 de juliol
de 1981. I l'últim, del
seu poble, el 3 d'agost
de 1985, molt poc
abans de morir.

De l'any 1918 data la seva
primera sardana, La cabra
d'or, sobre la llegenda del
mateix nom del castell de
Quermançó. L'any 1919, i
per qüestions militars, és
traslladat al Marroc, on va
poder viure el desastre
d'Annual. Des de l'Àfrica va
enviar per correu la partitura
de la sardana La cabra d'or
al músic ﬁguerenc Josep
Túries, que en aquella època
dirigia la cobla Antiga Pep de
Figueres. La sardana fou
estrenada al mateix any amb
un gran èxit a la comarca.
Aquest mateix any 1919, i
estimulat per l'èxit assolit
amb l'anterior sardana, inicià
en terres africanes la
composició Lema a Àfrica, integrada per les
sardanes La cançó de la moraina, La xumbera ﬂorida
i Retornant a la pàtria.
La producció sardanista , ben acceptada pel públic,
va seguir amb Records de Laucian (1922), El castell
de Quermançó (1924), Aurèlia (1944), Sota el mas
Ventós (1955) – una de les més difoses-, Reﬁlets de
Vilajuïga, Empordà Lluminós i moltes d'altres, ﬁns a
arribar a unes dues-centes sardanes compostes al

Jaume Bonaterra i Dabau va morir a Vilajuïga el 24
d'octubre de 1985, a vuitanta-set anys.

Joan Serra i Perals
Historiador, arxiver i director de la Biblioteca Pere
Calders de Llançà

