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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts i benvolgudes,
Amb aquest nou butlletí municipal ens situem a les
portes de la primavera, una època en què els dies
comencen a allargar-se i bé més de gust sortir a
passejar i gaudir de l'entorn en el qual se situa el
nostre poble. Coincidint amb la publicació també té
lloc un dels esdeveniments més multitudinaris que
se celebren al poble, l'Entre Castells, tot un cap de
setmana dedicat als esports de muntanya. També
cal destacar aquells actes que s'han celebrat
recentment amb èxit al poble, com les activitats per

commemorar el Dia Internacional de les Dones, o el
Carnaval de Vilajuïga, dues celebracions que van fer
que molts veïns i veïnes sortissin al carrer i
participessin de la vida social i cultural del municipi.
Esperem, doncs, que pròximament vinguin moltes
més celebracions, ja sigui coincidint amb Sant Jordi,
amb la Festa de la Vellesa o qualsevol excusa per
seguir trobant-nos i coneixent-nos tot gaudint del
nostre entorn i del nostre poble.
L'Equip de Govern

LES SUBVENCIONS DEMANADES PER PART DE L’AJUNTAMENT AQUEST
PRIMER TRIMESTRE DE 2020
Des de l'Ajuntament s'està treballant per cercar ﬁnançament extern per tirar endavant diversos projectes que
responguin a necessitats i mancances del municipi. Així doncs, una d'aquestes vies és la de les subvencions,
pel que durant aquest primer trimestre se n'han demanat les següents:
· Per la instal·lació de plaques solars al teulat de l'escola. Aquesta subvenció s'ha demanat a la Diputació
de Girona dins del projecte “Del pla a l'acció” del Pacte dels Alcaldes per a l'Energia Sostenible i el Clima
(PAESC). Aquesta inversió permetria abastir amb energia pròpia tant l'escola com els equipaments
municipals més propers (Ajuntament, Centre Cívic, Llar d'Infants...), així com poder vendre l'energia
sobrant.
· En el mateix projecte del PAESC, també s'ha demanat subvenció per avançar en la renovació de
l'enllumenat públic per LEDS.
· Per la redacció d'un pla que permetria estudiar la situació de l'habitatge a Vilajuïga per, a partir d'aquí,
dissenyar polítiques adequades a cada cas. S'ha demanat a la Diputació.
· Per tal de sufragar les despeses derivades del manteniment de la franja de protecció d'incendis, s'ha
demanat una subvenció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
· Amb l'objectiu de poder establir unes línies estratègiques per afavorir al desenvolupament i a la
promoció econòmica del poble, s'ha demanat una subvenció a la Diputació de Girona que permetria
elaborar un document amb accions a seguir. Aquestes accions es dissenyarien i es discutirien amb
diversos agents econòmics del poble, ja siguin empreses, comerços o entitats.
· Per tal de poder iniciar un procés participatiu perquè els veïns escullin quins projectes voldrien que es
tiressin endavant l'any vinent, l'Ajuntament de Vilajuïga té la voluntat de realitzar la primera edició dels
Pressupostos Participatius aquest 2020. Per això s'ha demanat una subvenció a la Diputació de
Girona, que permetria preparar tot aquest procés al llarg de l'any per tal que els veïns i veïnes acabin
votant les propostes que ells mateixos hauran ideat.
· A banda també s'ha demanat al Fons de Cooperació Local que cada any atorga la Diputació. Aquest
any es destinarà a despeses corrents de l'Ajuntament.
· Per la seva part, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà redactarà el projecte tècnic que ha de permetre
millorar la connexió amb voreres i un carril bici del nucli antic ﬁns a la zona esportiva (el 50% de la
redacció l'haurà d'assumir l'Ajuntament).
· Per últim, recordar que el mes de novembre (com s'explicava en el darrer número de La Veu) es va
demanar la subvenció del PUOSC (que prové de la Generalitat) per tal de tirar endavant un canvi de
l'enllumenat d'una part del nucli antic de Vilajuïga, construir un nou espai per a vianants que connecti el
nucli antic amb el Camí de Quemançó i la zona esportiva, reurbanitzar el carrer Ginesta, reconduir
l'evacuació d'aigües pluvials de la zona del sector del turó de la Roca de la Balena i reurbanitzar el
passatge de les escoles.
Cal tenir en compte que aquestes subvencions estan demanades però encara no se sap si seran
concedides. L'Ajuntament de Vilajuïga però, seguirà buscant ﬁnançament extern, pel que no es descarta
sol·licitar-ne d'altres que encaixin amb prioritats del municipi.
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PEDRET I MARZÀ pagarà part de
LES DESPESES DE L’ESCOLA
SANTIAGO RATÉS

L'Ajuntament de Vilajuïga acaba de signar amb
l'Ajuntament de Pedret i Marzà un conveni que
acorda que ambdós municipis es faran càrrec de les
despeses de l'escola Santiago Ratés, en la qual
assisteixen alumnes dels dos pobles. Aquest
conveni, històricament reivindicat, arriba en un
moment d'entesa entre els dos consistoris , i
permetrà a l'Ajuntament de Vilajuïga repartir les
despeses que genera el centre educatiu.
D'aquesta manera, Pedret i Marzà pagarà de forma
proporcional al nombre d'alumnes empadronats que
assisteixin a l'escola de Vilajuïga en base als
conceptes de subministrament elèctric, d'aigua, de
gasoil, de productes i personal de neteja, i contractes
de manteniment de l'ediﬁci i instal·lacions. De forma
extraordinària, l'Ajuntament de Pedret i Marzà podrà
col·laborar amb aquelles noves despeses, com
poden ser reparacions menors, que puguin sorgir al
llarg del curs, sempre que s'acordi amb suﬁcient
antel·lació.
Quan arribi el ﬁnal del curs escolar, ambdós
Ajuntaments determinaran les quantitats a aportar a
partir de les despeses generades i els alumnes. Per
gestionar-ho, es crearà una Comissió de Treball
Integrada pels alcaldes, Xavier Llorente i Daniel
València i per un regidor de cada poble.
Amb aquest nou acord, també s'acorda que els veïns
i veïnes de Pedret i Marzà podran beneﬁciar-se dels
avantatges que tenen els habitants de Vilajuïga en
relació als serveis de la piscina municipal i a la llar
d'infants.
El conveni que s'acaba de signar tindrà una durada
de quatre anys, fet que demostra que és una voluntat
real dels dos governs per tot el mandat. Alhora, és
una demostració de la bona relació entre ambdós
pobles, que tenen una voluntat d'entesa i pretenen
seguir enfortint les relacions.

SUBSTITUCIÓ DELS LLUMS DEL
PAVELLÓ PER LEDS
El Pavelló de Vilajuïga compta des del passat mes de
desembre amb llums LED en totes les seves
estances. Aquest canvi s'ha produït gràcies a una
subvenció de la Diputació de Girona, que ha aportat
un total de 4.374,69 euros. L'Ajuntament per la seva
part ha hagut d'assumir 1.394,63 euros, que sumat
a la subvenció ha sigut la despesa total pel canvi dels
llums (6.129,32 euros). Malgrat que en un primer
moment la subvenció només havia de servir per
canviar els focus de la pista central, gràcies a la bona
gestió de compra es van poder substituir els llums de
tot l'equipament, des del magatzem de la brigada,
els passadissos, els lavabos, així com les grans
làmpades de la pista central.
La substitució es va fer durant el mes de desembre,
pel que totes les activitats que es van realitzar al
Pavelló durant les festes de Nadal ja van poder
gaudir dels nous llums LED. Aquest canvi permet
seguir avançant per disminuir els impactes del canvi
climàtic i, alhora, generarà un estalvi econòmic en
matèria d'energia a l'Ajuntament.

NOVES ACCIONS PER MILLORAR LA
NETEJA DELS CARRERS
L'Ajuntament de Vilajuïga, amb l'objectiu de millorar
la neteja dels carrers i places del municipi, ha
contractat els serveis de neteja de diverses
empreses. El passat mes de desembre, es van
demanar els serveis d'una màquina escombradora
que, amb l'ajuda d'uns bufadors, van recollir les
fulles i la brutícia que s'acumulava pels carrers. A
l'inici d'aquest mes, l'Ajuntament va tornar a
contractar els serveis de neteja, en aquest cas a
l'empresa ALTEM, que va fer venir un grup de
netejadors que van passar pels mateixos carrers que
havia passat la màquina. Amb aquestes dues
accions, el consistori valorarà quina és la millor opció
i iniciarà un procés de contractació anual que
permetrà planiﬁcar mensualment la neteja de tots els
carrers del poble. La neteja d'aquesta zona ha costat
660 euros en el cas de la màquina netejadora i 813
en el cas d'ALTEM.
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L’AJUNTAMENT I L’ENTRE CASTELLS
S’UNEIXEN PER DONAR SOLIDESA A
L’ESDEVENIMENT ESPORTIU

ES QUANTIFIQUEN EN 257.000 EUROS
ELS DESPERFECTES DERIVATS DEL
TEMPORAL GLÒRIA

L'Ajuntament de Vilajuïga i el Grup Excursionista
Capgirell –organitzadors de la cursa de muntanya
ENTRE CASTELLS– han arribat a un acord de
col·laboració que permetrà donar solidesa i entitat a
l'esdeveniment esportiu. La 7a edició de la cursa
tindrà lloc el proper 13, 14 i 15 de març i, a pocs dies
de tancar les inscripcions ja s'han apuntat més de
600 persones. Tenint en compte els participants de
totes les categories i modalitats, més els
acompanyants i els visitants a la Fira de Muntanya i
Esports d'Aventura que se celebra al Pavelló,
s'espera que durant un cap de setmana passin per
Vilajuïga més de 3.000 persones.
El conveni que s'ha signat té una vigència de quatre
anys, el que demostra que és un compromís de
mandat en el què l'Ajuntament de Vilajuïga té la
voluntat d'aproﬁtar l'esdeveniment perquè el
municipi en pugui treure el màxim proﬁt, ja sigui
implicant-s'hi, practicant esport, o potenciant el
beneﬁci dels comerços i restaurants a través de
companyes promocionals.

Els tècnics municipals de l'Ajuntament de Vilajuïga
han quantiﬁcat que la suma de tots els desperfectes
que va ocasionar el temporal Glòria entre el 19 i el 23
de gener pugen a 257.000 euros. Aquesta ha estat la
xifra ﬁnal que ha resultat de la Memòria Valorada que
s'ha elaborat per tal de presentar al Consell
Comarcal, el qual s'encarregarà de tramitar les
ajudes de tots els municipis afectats.

JA TENIM NOVA SECRETÀRIA MUNICIPAL!
Vilajuïga disposa, des del passat mes de febrer,
d'una nova secretària-interventora. En aquest cas es
tracta de la Lydia Sánchez Sánchez, que ﬁns a
aquest moment havia estat treballant en diversos
departaments de l'Ajuntament de Roses. A més,
s'ha aconseguit tancar un acord per agrupar-se amb
l'Ajuntament de Pontós per tal de compartir els
serveis de secretaria-intervenció, fet que farà que
aquesta nova secretària no hagi d'estar a temps
complet a Vilajuïga ja que les característiques del
municipi no ho requereixen. La nova secretària
estarà 25 hores setmanals a Vilajuïga i 12.30h a
Pontós.
La nova incorporació arriba després que el passat
mes d'agost, la ﬁns aleshores secretària municipal
–l'Olga Serrats– anunciés que deixava la plaça. El
primer examen va tenir lloc el mes de setembre i va
resultar desert després que cap dels aspirants
aconseguís aprovar. El mes de novembre es va
tornar a convocar el concurs, que va veure's
endarrerit per una al·legació d'un dels aspirants.
Finalment, durant el mes de gener va tenir lloc la
prova i la nova secretària es va incorporar a principis
de febrer.

Entre aquests desperfectes, s'han quantiﬁcat els
costos de les obres de manteniment i recuperació
del bon estat de diversos camins del terme municipal
i de dos passallisos. També s'inclou la reparació dels
murs de contenció de terres del camp de futbol, tant
el de darrere la porteria de la banda nord, que ha
col·lapsat, com el del costat del carrer Camí de
Quemançó. A banda, també es van produir diversos
desperfectes al Centre Cívic, al Pavelló i a la llar
d'infants, els quals segons indicacions del Consell
Comarcal s'hauran de reclamar a les asseguradores.
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ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA
PARTICIPAQUÈ? PARTICIPACIÓ!
A partir de la segona meitat del segle XIX una de les aspiracions dels treballadors era la jornada de treball de
vuit hores que en el fons volia dir vuit hores de treball vuit hores d'esbarjo i vuit hores de descans (1).

Aquesta reivindicació dels treballadors, de fet, es podia fer extensiva al poble en general. I, quina relació té
aquesta idea del XIX amb el que passi en un poble del segle XXI com el nostre, després dels anys i dels avenços
aconseguits? Pensem que l'esperit, no la lletra, si que és vigent. Si en un poble els veïns treballem (ben segur
que no tothom qui voldria, el que vol dir que tots els avenços socials no s'han acabat d'assolir), descansem i
ens divertim al poble segurament creixerà el sentiment d'orgull de formar-n'hi part.
En aquest sentit i, agafant les festes com a punt de partida de la participació volem fer una reﬂexió. S'han anat
fent, com sempre, totes les festes i, potser en alguna s'ha intuït algun petit canvi o segurament la intenció
d'organitzar-la amb altres criteris.
Per exemple les de Nadal i Reis, que i sense voler fer un relat exhaustiu de tots els actes, hi ha hagut la iniciativa
d'aportar uns testos amb ceps que cada establiment o entitat ha decorat al seu gust. S'ha fet una sortida amb
nens i nenes per anar a buscar tions i s'ha fet cagar el tió. Dins l'hora del conte s'ha fet un taller de fanalets per
anar a esperar el Reis. S'ha muntat un campament reial per recollir les cartes dels nens i les nenes i ﬁnalment
s'ha anat a esperar els Reis. En aquest darrer cas amb un recorregut i concepte de l'arribada diferent.
El mateix podem dir del recent Carnaval, ha sorgit una comissió de joves que amb la col·laboració d'alguns
voluntaris ha muntat els actes de Carnaval del dissabte i diumenge.
Els actes han anat raonablement bé, i que com tot pensem que són millorables i és el que s'ha de procurar per
les properes edicions.
Però, en tots aquests actes hi ha un denominador comú: l'existència d'unes comissions obertes a tothom que
hi ha volgut participar i d'uns voluntaris que decidien i organitzaven tot col·laborant en una festa de la nostra
comunitat, Vilajuïga.
Pensem que aquest és el camí, que tot just acaba de començar de forma tímida, la participació de les entitats
de Vilajuïga en l'organització de les diverses Festes que hi ha al llarg de l'any i que ha de culminar en una potent
Comissió de Festes que actuï de forma autònoma amb el suport de l'Ajuntament.
Aquest és l'objectiu que assolirem en el futur si persistim en la idea de la participació de tothom en els afers del
poble. Pensem que sense participació no hi ha democràcia.
(1) Mencionat als Congressos de l'AIT de Ginebra, Lausana i Brussel·les.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM
FEM PROPOSTES AL NOU EQUIP DE GOVERN! El 28-10-19, ERC Vilajuïga va entrar a l'Ajuntament, una
proposta d'inversions i d'accions, que considerem que s'havien de preveure en el pressupost per executar
durant el 2020 i que nosaltres no vàrem acabar. (L'oposició a més de criticar i ﬁscalitzar a l'equip de govern, pot
fer propostes). Us les detallem:
-C / Farigola. Acabar l'enllumenat.
-Obertura del c/ Roger de Llúria ﬁns al c/ Oídium. El c/ Oídium és un cul de sac que comença al c/ Mendizàbal
amb molts veïns. Aquesta situació pot complicar situacions d'emergència i també avaries en les xarxes de
serveis. És prioritari donar-li una nova sortida que enllaçaria amb l'antiga ctra. de Roses. Tenim concedida una
subvenció amb el Consell Comarcal. El 50% del cost del projecte, l'assumeix el Consell Comarcal, amb 4.000
€, que s'encarregaran de fer el topogràﬁc i el projecte d'obertura. (Aquest projecte de moment està parat. Hi ha
persones dins de l'equip de govern, que els afecta directament. Restem a l'espera que ens diguin quina és la
decisió ﬁnal.)
-Continuar amb el Pla de millora de l'enllumenat públic.
-Continuar la negociació del conveni per sufragar les despeses corrents de l'escola municipal de Vilajuïga amb
l'Ajuntament de Pedret i Marzà.
-Destinar diners, per les Associacions i Entitats del poble.
-Destinar diners, per als esportistes d'elit de Vilajuïga.
-Destinar partida del 100% del manteniment de la franja de protecció contra-incendis i no generar cap taxa als
veïns.
-Baixar l'IBI per l'any 2020.
VOTEM NO, AL PRESSUPOST 2020
El 25-11-19, celebrem un Ple Ordinari amb l'aprovació del pressupost per aquest any 2020!
Assemblea per Vilajuïga (avui al Govern), any rere any, es queixaven que el pressupost estava ”inﬂat”, que calia
fer un Pla d'Ajust, rebaixant partides innecessàries (segons ells)… Doncs per sorpresa de tots, no s'ha fet cap
Pla d'Ajust i en lloc d'abaixar el pressupost, l'han apujat aquest any! Concretament 69.548,26 €
En el programa electoral d'Assemblea deia: “Si aconseguim reduir 32.000 € de despeses, podem triar entre
abaixar l'IBI al 0'55% o millorar les condicions de vida del poble amb inversions. HO DECIDIREM CONSULTANT
ELS VEÏNS!!!
Parlant de l'IBI. L'economia de l'Ajuntament de Vilajuïga, es va recuperant, i en conseqüència el gravamen de
l'IBI, pot baixar. Recentment, han amortitzat part del préstec, per import de 114.773,45€. Veiem la necessitat i
possibilitat de baixar el percentatge de l'IBI, per aquest any 2020.
Resumint: Ni han reduït el pressupost, ni han abaixat l'IBI, ni han fet la consulta amb els veïns! (Com deien al seu
programa electoral)
Votem en contra! El Pressupost, evidentment, va endavant amb els vots de l'equip de Govern.
ERC Vilajuïga
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JUNTS PER VILAJUÏGA - CP
Aproﬁtant aquest espai, el nostre grup de Junts x Vilajuïga voldria fer unes petites pinzellades sobre l'actualitat
local.
Un dels primers temes que volem comentar, és que no s'ha baixat l'IBI. El nostre grup va votar en contra de que
l'actual equip de govern no baixés l'IBI en els pressupostos d'aquest any 2020. En la passada legislatura
Assemblea X Vilajuïga, va estar insistint en què l'IBI no era la solució als problemes de ﬁnançament de
l'Ajuntament i que hi havia altres maneres de buscar ﬁnançament. I quina ha estat la nostra sorpresa que quan
ells estant governant , “d'aquestes altres maneres” no n'hem vist cap ; ja que han continuat mantenint l'impost
de l'IBI – que ells mateixos els de l' Assemblea x Vilajuïga, havien dit tantes i tantes vegades que es podia baixaren una situació en què les arques municipals si que ho permeten ara.
En l'anterior legislatura, si que l'Ajuntament es va veure obligat a pujar-lo, per poder anivellar la situació ﬁnancera
de l'ens, per causes derivades d'una situació heretada; però a mesura que la situació es va anar normalitzant en
els següents exercicis, l'anterior equip de govern si que va anar baixant l'IBI , i sempre intentant mantenir la
proporció justa que permetés l'equilibri entre el que s'ingressava per aquest impost i que revertís en obres i
millores en el poble. Això sempre es va tenir que dur a terme, evidentment sense el recolzament del grup d'AxV a
l'oposició. I en aquest exercici en que AxV està governant a l'Ajuntament, no s'ha baixat ni una dècima.
Per altra banda també hem vist en l'equip de govern una manca d'implicació en la sostenibilitat, hem trobat a
faltar en els pressupostos aprovats una falta d'implicació en la implantació de boniﬁcacions com es fan en altres
ajuntaments,o bé en l'aplicació de mesures per pal·liar els efectes del canvi climàtic o partides destinades a
inversions del propi ajuntament per afavorir l'autoconsum, el compostatge…
S'ha iniciat recentment el desplegament de la ﬁbra òptica al nostre municipi, una obre molt esperada i que ja
nosaltres en l'anterior legislatura hi vàrem treballar intensament per fer-ne una realitat el més aviat possible ;
però quina ha estat la nostra sorpresa al veure que ara no només una empresa n'assumirà el desplegament com
estava previst inicialment; si no que ara una altra empresa, també n'ha començat el desplegament . La primera
empresa va passar per les cases a demanar els normals permisos per poder penjar el cablejat a les façanes.
Ara aquesta segona empresa no ha passat a demanar els pertinents permisos als propietaris. Molts veïns ens
han fet arribar la seva inquietud sobre aquest tema, ens demanen perquè no els hi han demanat el permís i qui
són aquesta gent. Creiem quedesde l'Ajuntament, el més lògic que podien haver fet per evitar aquest malestar
entre els veïns ; hagués estat el fet d'avisar als veïns afectats, perquè tothom enténque a ningú li agrada trobar
un senyor enﬁlat en una escala a la façana de casa seva sense saber ni qui és i què hi fa. Creiem que per part de
l'Ajuntament hi ha hagut una manca de comunicació als veïns i una falta de transparència per el que fa al
desplegament de la ﬁbra òptica per part d'aquesta segona empresa.
I per últim insistirem altra vegada en la manca de neteja en algunes zones del poble, tant per el que fa a la neteja
dels carrers com per el que fa a les zones enjardinades i que dona una imatge de deixadesa en algunes zones
del poble.
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CURSA MUNTANYA ENTRE CASTELLS 2020
GRUP EXCURSIONISTA CAPGIRELL DE VILAJUÏGA
Benvolguts veïns i veïnes,
El proper cap de setmana, 13, 14 i 15 de març, organitzem la setena edició de la cursa de muntanya ENTRE
CASTELLS 2020 a Vilajuïga.
Pels que encara no coneixeu que és l'ENTRE CASTELLS a continuació us en farem cinc cèntims.
L'esdeveniment està format per un cap de setmana ple d'activitats, en especial, les curses (ENTRE CASTELLS
SPRINT 10KM, ENTRE CASTELLS EXPRESS 20KM i ENTRE CASTELLS TRAIL 35KM), proves que
transcorren 100% dins el Parc Natural del Cap de Creus, les quals fan que el participant senti de ben a prop
l'essència del mar, la muntanya i la història d'aquest enclau tan important des de fa segles i segles.
Dins de les activitats de tot el cap de setmana, també hi ha un lloc molt especial pels més petits de la casa, amb
dues proves esportives puntuables per als campionats de Catalunya de curses de muntanya i BTT, com són la
prova ENTRE CASTELLS KIDS i l'ENTRE CASTELLS BTT. Durant tot el cap de setmana també podreu
participar en el CORRE XIC, un circuit d'Orientació amateur, els beneﬁcis del qual es destinaran íntegrament a la
Fundació Esclerosis Múltiple – FEM. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà inﬂables, un circuit de
l'aventura, tallers i moltes activitats més.
Dins el marc de l'ENTRE CASTELLS, també hi ha un lloc destinat a les empreses i entitats que es dediquen al
món de l'esport on poden presentar els seus productes i/o activitats. Aquest espai és la FIRA MUNTANYA I
ESPORTS D'AVENTURA, que té lloc al Pavelló.
Aquest any tornarem a tenir presència internacional amb la participació de corredors de França, Andorra,
Bèlgica i Dinamarca, a més de corredors vinguts d'altres comunitats autònomes com Mallorca, Osca, Madrid,
València i País Basc.
Amb la suma de totes aquestes proves i activitats que es faran duran el cap de setmana de l'ENTRE CASTELLS
2020, hi ha la previsió de mantenir, i ﬁns i tot augmentar, les més de 3.000 persones –entre participants i
visitants– que van passar l'any passat per Vilajuïga. D'aquesta manera, Vilajuïga se situa durant un cap de
setmana com a indret referent dels Esports Outdoor a Catalunya.
Dins de l'organització s'ha treballat, es treballa i se seguirà treballant per la protecció i la conservació del medi
ambient, a més de la conscienciació realitzada a tots els participants. Fruit d'aquesta feina, aquest any 2020
hem rebut una condecoració d'Excel·lència Ambiental que atorga l'Associació Espanyola de Trail Running.
Us emplacem a què pugeu al pavelló de Vilajuïga, punt neuràlgic durant tot el cap de setmana de l'ENTRE
CASTELLS 2020, i experimenteu de primera mà l'aventura dels esports de muntanya!
Grup Excursionista Capgirell de Vilajuïga.

