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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts i Benvolgudes.
Estem a les portes del Nadal i de Cap d'Any. A banda de ser moments de
retrobada i de celebració, també són moments de reﬂexió i de fer balanç de
l'any que deixem enrere. Aproﬁto doncs per fer un breu repàs de com han anat
les coses a l'Ajuntament durant l'any 2017. Econòmicament, força bé. Hem
reduït l'endeutament del poble d'un 163%, que és com ho vam trobar quan
vam entrar el 2015, al 65%, en aquests moments. I això gràcies a l'esforç de
tots vosaltres i la insistència per part de nosaltres en voler cobrar una
subvenció europea (EL FEDER), que ﬁnalment hem ingressat (240.000 euros)
malgrat els dubtes d'alguns. Evidentment, això i una política d'estalvi i
Joana Cobo i Ortiz
austeritat el primer any de mandat ens han possibilitat deixar una situació
Alcaldessa de Vilajuïga
econòmica al poble força endreçada, un fet al qual em vaig comprometre amb
vosaltres. No ha estat fàcil i confesso que ho he passat malament, ho hem
passat malament, perquè s'ha hagut de picar molta pedra; però en ﬁ, em quedo el resultat de tot plegat que és
molt positiu per Vilajuïga.
Com que anem recuperant la normalitat econòmica del consistori, ja hem pogut abaixar l'IBI i per aquest any
que ve 2018 també podrem implementar noves millores tributàries: augmentem la boniﬁcació de les Plusvàlues
(del 25% al 90%) pels casos de defunció del propietari. D'aquesta manera, els familiars ascendents,
descendents, adoptats i cònjuges del difunt/a pagaran només un 10% del que els pertocaria pagar en relació a
aquest import. És un gest de solidaritat amb les famílies que han perdut un familiar i que es vegin més alleujats,
en aquests moments complicats com la pèrdua d'un ésser estimat.
I, segon lloc, també com a conseqüència de la rebaixa de l'endeutament i el cobrament de diverses
subvencions, hem pogut començar a fer coses: comprar, arreglar, equipar, asfaltar, etc. El que diem, en
llenguatge pressupostari, dur a terme Inversions. I això és molt bo perquè ens permet fer petits canvis i millorar
la situació del poble, tant en l'àmbit de carrers com de les necessitats bàsiques de les veïnes i veïns que formem
part de Vilajuïga. Suposo que heu vist que hem arreglat certes zones del poble, la riera, hem millorat parcs
infantils, zones d'esbarjo, alguns carrers, l'enllumenat en punts foscos del municipi. L'any que comença,
asfaltarem més carrers i posarem més llum allà on ara és fosc o hi ha problemes de manteniment. Seguim
doncs la premissa segons la qual vam pensar que podíem ser útils al capdavant de l'Ajuntament: "Persones i
Carrers", l'atenció prioritària a les polítiques socials i al manteniment dels carrers del poble.En tot cas, el proper
mes de gener convocaré una reunió ciutadana per exposar-vos totes aquestes accions i escoltar les vostres
suggerències o comentaris.
A banda d'això, no puc deixar passar per alt el moment polític de País que estem vivint. Catalunya és ara mateix
víctima d'una situació injusta, antidemocràtica i intolerable. Ens han negat el dret a decidir; ens han pegat a
cops de porra per intentar defensar les nostres urnes i els drets fonamentals i les llibertats civils democràtiques;
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han empresonat, per les seves idees polítiques, els nostres dirigents polítics i socials. Ens han pres les
institucions i l'autogovern.
I, a sobre, ens volen fer sentir culpables d'uns fets dels quals en som víctimes, no ho oblidem. És una situació
angoixant per a totes i tots, sobretot per a aquells que hem treballat de valent perquè aquest país progressi i
també ho faci la seva gent, tota la gent que viu i estima Catalunya, vingui d'on vingui i parli la llengua que parli.
Us demano calma, esperança i paciència per poder-ho tornar a posar tot a lloc. Cal que totes i tots votem el
pròxim 21 de desembre. Serà, malgrat les tristes diferències, un nou 1 d'Octubre. Una possibilitat de constituir
un nou Parlament que tiri endavant allò que pensem que ens pot fer millors com a societat i com a Poble.
Penseu qui ens pot oferir un país millor. Un país lliure, transparent i nou.
És el nostre futur i el dels nostres ﬁlls.
Per últim, i tornant a la política municipal, vull parlar-vos de l'equip de govern, el que formen ERC+Junts per
Vilajuïga-PSC. Som un grup de treball ferm i estable que des del primer dia hem conﬁat els uns amb els altres,
exposant obertament els nostres punts de vista i defensant cadascú la seva opinió per trobar sempre allò que
ens uneix per donar llum verda a projectes que veiem necessaris al poble. I tot, sense amagar ni obviar les
nostres referències polítiques i les nostres posicions particulars en les qüestions d'ordre nacional. És important
recordar-ho: tots els grups polítics de l'Ajuntament (Junts per Vilajuïga-PSC, Assemblea per Vilajuïga i Esquerra
Republicana) ens hem entès i hem aprovat per unanimitat totes les mocions sobiranistes dels últims mesos; la
violència injustiﬁcada generada per l'Estat Espanyol el passat 1 d'Octubre contra el poble de Catalunya -que
l'únic que volia era exercir democràticament el seu dret a decidir-; la moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i per últim la
moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya amb l'aplicació de l'article 155.
Des d'aquí vull felicitar als meus companys regidors de govern i als meus companys regidors a l'oposició per la
seva valentia i el seu compromís amb el país. Penso que hem fet una gran feina com a representants de la gent
del poble. I per cert, a tots vosaltres, la gent del poble, també us vull felicitar. M'emociona la vostra col.laboració
valenta i la vostra capacitat per actuar conjuntament quan hem vist amenaçades les nostres institucions i les
nostres llibertats. No puc fer res més que mostrar-me agraïda i orgullosa del poble que formem tots plegats.
Per acomiadar-me, en nom de tots els regidors de l'Ajuntament de Vilajuïga, us desitjo unes bones festes de
Nadal i un bon 2018. Un nou any ple de salut i esperança, que ens retorni allò que sempre ha estat nostre.
Rebeu una forta abraçada.

AGENDA DE NADAL
DISSABTE

23 DE DESEMBRE

DILLUNS

25 DE DESEMBRE

DIVENDRES

5 DE GENER

Gran Caga Tió!
A les 17h a la Sala d’Actes del Centre
Cívic, Hora del Conte a càrrec de
Veronica Fernández i tot seguit GRAN
CAGA TiÓ!

Quina de Vilajuïga

Reis Mags d’Orient

0

0

A les19h al Centre Cultural i Esportiu.
Organitzada pel Club Futbol Vilajuïga.

A les 18h, petits i grans alçarem els
fanalets per esperar als REIS MAGS
D’ORIENT.

A partir de les 18h el Patge Reial
recollirà les cartes que farà arribar als
REIS MAGS D’ORIENT.

DISSABTE

En cas que hi hagi algun nen/a que no
pugui portar la carta al Patge, us
demanem que ho comuniqueu a les
Oficines Municipals. El Patge passarà a
recollir-la personalment al vostre
domicili.

30 DE DESEMBRE
Quina de Vilajuïga
0

A les19h al Centre Cultural i Esportiu.
Organitzada pel Club Patinatge Artístic
Vilajuïga.

Sortida des de la Font del Racó fins
arribar a l’Església de Sant Feliu.
Les nenes i nens no empadronats que
vulguin ser cridats pels Reis Mags,
hauran de fer-ho saber a l’Ajuntament
abans del 29 de desembre i abonar
3€.
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DINAMITZACIÓ DEL
PARC URBÀ DE SALUT
DE VILAJUÏGA
TOTS ELS DIVENDRES

A les 11.30h es fan les
dinamitzacions del Parc Urbà de
Salut, situat al Pg. de Catalunya
(costat del CAT).
Les dinamitzacions estan obertes
a tothom, no importa l’edat ni la
condició física.
Activitat gratuïta.
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MILLORA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC EXTERIOR
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA
L’Ajuntament de Vilajuïga ha rebut una
subvenció de la Diputació de Girona
dintre de la convocatòria de subvencions
del Pla a l’acció per sufragar parcialment
les despeses de millora en l’enllumenat
públic exterior.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE DIFERENTS
CARRERS DEL MUNICIPI
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA
L’Ajuntament de Vilajuïga ha rebut una subvenció extraordinària del
gabinet de Presidència de la Diputació de Girona per sufragar
parcialment les despeses de conservació i manteniment de diferents
carrers del municipi.

SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS
D’AJUTS ALS ESPORTISTES AMATEURS
GIRONINS
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

A l’esquerra, Pau Coll Turrà, i a la dreta, Sergi Lagresa Saló.

L’Ajuntament de Vilajuïga ha rebut una subvenció del
Departament d’Esports de la Diputació de Girona dintre
del marc de convocatòria de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports
individuals per als esportistes de Vilajuïga, en Pau Coll
Turrà i en Sergi Lagresa Saló, en la modalitat d’esquí i
motociclisme, respectivament.

Descobriu més sobre en Pau Coll i en Sergi Lagresa a la pagina núm. 8.
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Destacats
BENESTAR SOCIAL
J O A N A G U I L A R D E S TA RT, 1 E R T I N E N T
D'ALCALDE
Vam tenir molt clar entrar formar un govern
que prioritzés les persones del poble i el seu
benestar. Hi treballem des de moltes
vessants: les relacions ciutadanes, les
relacions amb les diferents associacions
cíviques -que treballen tant i tan bé- i també
l'atenció a les persones grans i joves que
tenen necessitats de tot tipus (econòmiques,
laborals, primeres necessitats).
L'Àrea de Benestar que dirigeixo està
formada pel conjunt de serveis i recursos
creats per a garantir i facilitar als ciutadans i a
les ciutadanes i l'accés als serveis i recursos
existents.
A Vilajuïga, aquests serveis ens els ofereix el
Consell Comarcal. Cada dimarts es
desplacen a Vilajuïga un treballador social i
una educadora social. Tenen la seva
consulta a les oﬁcines del Centre Cívic. El
treballador social a Vilajuïga, principalment
vetlla per la salut de la gent gran; com viuen,
què els fa falta, i si ha de venir algú que els hi
ajudi en el seu dia a dia. També procura per la
gent que viu sola, la seva salut mental, els
problemes de relacions entre persones de la
mateixa família i problemes econòmics. La
treballadora social, s'ocupa principalment
amb els problemes dels menors d'edat.
Des de la meva àrea, intentem estar molt en
contacte amb aquests professionals ﬁns i tot
seguir d'aprop algun dels casos, sempre i
quan el particular ho permeti. Creiem que és
un molt bon servei, formats per grans
professionals i que hi són per quan fan falta.
Aquests serveis tenen un cost anual de
10.393,68 €. Aquest import pot variar
depenent de la gent empadronada a
Vilajuïga. Es calcula que per persona
empadronada es paga al voltant dels 10 €.
Des de aquí voldria demanar que si coneixeu
algun cas que pugui necessitar ajuda, sigui
del tipus que sigui, ens ho feu saber per
poder ajudar-la. Som un poble petit i ens
coneixem tots. Nosaltres estem alerta, però
si ens ajudeu, podem aconseguir que la vida
dels nostres veïns sigui millor.
Us desitjo unes bones festes i millor
any 2018

ÒSCAR GARCIA BELMONTE, REGIDOR DE FESTES
Les festes a Vilajuïga són el millor moment per retrobar-nos
tots amb l'única intenció de passar-ho bé i enfortir llaços entre
veïnes i veïns del poble. Intentem que siguin obertes a tothom i
que en gaudeixin petits i grans. Com tots sabeu, en moltes
ocasions, no disposem dels recursos econòmics que potser
desitjaríem i per això és tan important la imaginació dels que
treballem a crear totes les diferents activitats i portar-les a
terme. I arribats a aquest punt, vull agrair la col·laboració
desinteressada dels meus companys d'Ajuntament i també de
pares i mares i gent del poble que ens donen un cop de mà
molt important. Espero que cada vegada siguem més gent i
des d'aquí us animo a fer un grup de col·laboradors més
nombrós que enforteixi encara més el "bon rotllo" que
acompanya últimament la preparació de les diferents festes i
activitats populars a Vilajuïga.
Des de l'Àrea, hem impulsat el retorn de la Festa Major al
centre del Poble, concretament a la Plaça 11 de Setembre.
Després de dues edicions, ho veiem un encert. És més
còmode per a tothom i creiem que això ha millorat la sensació
de comunitat que viu durant uns dies a l'any, la seva festa
popular més important.
Em fa il·lusió veure com a poc a poc, reneix i creix la Colla
Gegantera de Vilajuïga i alhora un grup de gralla i tambors per
acompanyar-los. Hem celebrat també Sant Joan, la
castanyada...Estem reactivant l'activitat festiva a Vilajuïga.
Fa setmanes que preparem els actes relacionats amb les
Festes de Nadal i Reis. Enguany, per primera vegada, hem fet
el "caça tió". Una activitat que ens va suggerir un veí del poble i
la vam trobar fantàstica. Vam organitzar un "grup de recerca"
format per nens, nenes, pares i mares i ens en vam anar
d'excursió per tal de localitzar els "tions" amagats entre els
olivars del camí de Pau a Vilajuïga. Va ser molt bonic; sobretot,
veure la cara dels més petits quan trobaven el seu tió.
Moments màgics que recordaran per sempre. Segur, que l'any
que ve hi tornarem!
El dia 23 de desembre farem cagar al tió a la sala d'actes del
Centre Cívic. Abans, la Verònica Fernández ens llegirà un conte
de Nadal i, per acabar el dia, rebrem una visita molt especial...
El Patge Reial, que recollirà les cartes als nens que vulguin fer
arribar als Reis de l'Orient. El dia més esperat per als petits de
casa, serà la nit del 5 de gener. Tots els nens i nenes alçaran el
fanalet per anar a esperar els Reis de l'Orient. Aquest any ens
han dit que vénen molt carregats de regals per a tothom....
Però també porten carbó per qui no ha fet gaire bondat aquest
any.
I ja entrats al 2018, celebrarem la festa d'hivern, Sant Sebastià,
que ja us avancem el programa, en aquest butlletí.
Molt content de com van les coses, de què cada vegada hi
hagi més gent implicada amb les festes i sempre obert a
qualsevol aportació que em pugueu dir per millorar les nostres
festes sense oblidar les tradicions.
Us desitjo que passeu un bon Nadal i millor 2.018.
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Destacats
ÀREA D'ESPORTS - JORDI GIRONÈS, REGIDOR
0
Un any més, des de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Vilajuïga, seguim apostant per mantenir l'esport en aquest
magníﬁc poble, i any rere any intentar oferir un millor servei a
tots els vilatans del municipi i afavorint a les entitats esportives.
0
Aquest any 2017 s'han donat ajudes, des de l'Ajuntament, a
les entitats esportives del municipi que han organitzat activitats
al poble, per tal d'ajudar-los a fomentar l'esport en l'àmbit de
formació i esdeveniments esportius. Som afortunats de
conservar el futbol, el ciclisme, el senderisme, el trail running i
ﬁns i tot el patinatge sobre rodes.
0
També voldria destacar el valor que té l'esport al nostre
municipi, a part del gran ventall de clubs esportiu que tenim,
l'excel·lència dels esportistes del poble que estan competint
en l'àmbit nacional i internacional en les seves respectives
modalitats esportives. En Pau Coll, esquiador de muntanya i
en Sergi Lagresa, pilot de Trial. A tots dos els hem tramitat, des
de l'Ajuntament de Vilajuïga, una subvenció del Departament
d'Esports de la Diputació de Girona per donar suport als
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals. Això, ben segur, els ajudarà encara que sigui
només una mica, a millorar encara més el seu rendiment
competitiu. N'hem d'estar contents i orgullosos.
0
A continuació m'agradaria presentar-vos les entitats
esportives que tenim al municipi i les activitats que fan.
0
Club Futbol Vilajuïga. Aquest any amb tres equips; veterans,
quarta catalana i un equip base de prebenjamí. Tenim futbol al
poble de setembre a juny. Creiem que se'ls ha d'ajudar el
màxim possible.
0
Grup Excursionista Capgirell – Escoleta Trail Running Vilajuïga.
Aquesta entitat organitza cada any dues curses al poble, la
primera al mes de març (Cursa Muntanya ENTRE CASTELLS) i
la segona al mes de juliol (Cursa Nocturna ENTRE CASTELLS),
amb un gran nombre de participants d'arreu de tot Catalunya.
També organitza la Fira Muntanya i Esports d'Aventura al mes
de març, i participa activament col·laborant en altres activitats
que es fan al poble, com són la Baixada a Peu de Mas Ventós
que organitza la Delegació Oncolliga de Girona, la Pujada a
Sant Pere de Rodes que organitza el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, en moltes altres. Durant els
mesos de setembre a juny també organitza l'Escoleta
Trailrunning Vilajuïga, amb més de 40 nens inscrits. Ha
revolucionat el trail running a la comarca.
0
Club Ciclista Vilajuïga. Amb una escola de ciclisme innovadora
i única a tota la comarca, forma als nois i noies en el món de la
Btt, el Trial i l'Enduro. L'equip de l'Escola participa en
campionats d'arreu de Catalunya, sent un referent de la
província, juntament amb l'equip de Btt i d'Enduro. El club
organitza 4 proves durant l'any, i aquest proper 2018
organitzarà els campionats de Catalunya de Btt Infantil.
0
Club Patinatge Vilajuïga (antic Peralada). Aquest any s'ha
estrenat al poble aquest nou club, que amb pocs mesos de
vida ja compte amb més de 70 alumnes inscrits. El club
competeix arreu de Catalunya, i aquest any organitza dues
proves a Vilajuïga.
0
Que passeu unes molt bones festes de Nadal!.

URBANISME I MANTENIMENT DE LA VIA URBANA
ALBERT BRUGAT, REGIDOR.
Des de l'Àrea d'Urbanisme i Manteniment de la via
urbana fem un balanç força positiu d'aquest 2017.
Hem fet molta feina i encara ens en queda molta
per portar a terme en aquests mesos pròxims. Fins
fa poc, hi havia moltes mancances i com sabeu
pocs recursos. Ens anem recuperant
econòmicament, com tots sabeu, i això ens ha
permès posar atenció en quins eren els carrers i les
infraestructures que necessitaven, amb urgència,
una intervenció per part de l'Ajuntament. Això, a
banda, del manteniment de la neteja dels carrers i el
manteniment per part de la Brigada Municipal.
Hem netejat i condicionat el pas de la Riera pel
poble. Era molt necessari. I hi estem a sobre. És
una bona zona de passeig i per això hem
considerat anar més enllà de la neteja de la llera i
condicionar els camins paral·lels al riu perquè la
gent pugui passejar. La zona d'esbarjo dels
"Safareigs" pensem que ha resultat adequada. I
també la de la Font del Racó.
Pel que fa a carrers, tal com s'ha dit, és la gran
assignatura pendent del poble i un dels puntals del
nostre programa de govern. Hem asfaltat algunes
vies i l'any que ve n'adequarem encara més. Hem
de prioritzar pels que estan en pitjors condicions.
Pel que fa a enllumenat, hem instal·lat llums LED a
diverses fanaleres del poble, que afavoreixen al
consum sostenible, però ens en falten encara
moltes més, que intentarem assumir en el proper
exercici pressupostari.
Per últim, el que em genera especial il·lusió és la
nova remodelació de les Aigües Municipals de
Vilajuïga. No sé si ho sabreu, però hi vaig treballar
durant 12 anys ﬁns al passat any que em vaig
jubilar. Per sort, poc després del disgust de totes i
tots pel seu tancament vam tornar a alegrar-nos
per la seva compra per part de Grífols, amb el
compromís de la multinacional farmacèutica que
recuperaria l'empresa tal com estava concebuda.
En aquests moments, ja s'han començat la primera
fase de les obres de remodelació de
l'embotelladora, totalment innovadora i accessible
per rebre visites. Abans no era possible, per
qüestions de seguretat. La segona fase, serà la
més impactant. Tot i que pràcticament no hi ha
obra nova, i els ediﬁcis seran els mateixos, tot,
absolutament tot, serà reformat, respectant i
recuperant les "Aigües" dels seus inicis (1904).
Per acabar vull agrair als veïns que ajuden a
contribuir que Vilajuïga sigui un poble arreglat i net.
Em refereixo a aquells que encara netegen el
davant de casa seva i contribueixen al
manteniment i el civisme. Ells mereixen un
reconeixement per part meva i per part de
l'Ajuntament.
Bones Festes a tota la Família.
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20 i 21
GENER
2018

Sant
Sebastià
Ultima prova del Circuit Comarcal
de Cross a Vilajuïga
0

Oﬁci i Sardanes amb
la Cobla Punt CAT
0

Actuació Infantil
0

Ball amb Ostres Ostres
Organitza:
Ajuntament de Vilajuïga

amb el suport de:
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ASSOCIACIONS, ENTITATS MUNICIPALS I PERSONATGES IL·LUSTRES

SERGI LAGRESA SALÓ

PAU COLL TURRÀ

Tercer classificat al Campionat d'Espanya de Trial
categoría TR-3 I Sots-campió de Catalunya Màster
2017 , compagina els estudis universitaris amb el seu
esport preferit , el Trial.

Es l’actual Campió de Catalunya Individual, vertical i
per equips, Or al Campionat d’Espanya per equips i
plata en la modalitat individual i vertical, en Esquí de
Muntanya.

Membre de l'equip SHERCO ACADEMY des de 2015
on juntament amb altres 7 pilots de diverses edads,
representen a la marca catalano/francesa als
diferents campionats, categories i cilindrades, en
Sergi pilota una SHERCO 300cc FACTORY

En Pau actualment està estudiant STAPS a Font
Romeu (equivalent al grau de CAFE a Catalunya).

VILAJUÏGA, 17 D’AGOST DE 1998, PILOT DE TRIAL

Actualment en Sergi està estudiant el segon curs del
grau de Ciències Econòmiques Empresarials i
Management a l'Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.
Durant l'època d'estudis i degut a la càrrega de treball
que exigeix el grau universitari fa que entre setmana
entreni únicament preparació física i els caps de
setmana entreni amb la moto, tot al contrari de
l'època estival on es prioritzen els entrenaments amb
la moto .
En Sergi es va iniciar amb la moto a l'edad de 6 anys i
un any més tard ja va començar a competir al
Campionat de Catalunya de Trial de Nens, al
Campionat UFOLEP del Llanguedoc-Rosselló i als 13
anys va disputar el seu primer Campionat d'Espanya
sencer, anteriorment havia disputat alguns Trials per
testar el seu nivell dins aquest Campionat.
Podeu trobar més informacio a la web municipal:
www.vilajuiga.cat

VILAJUÏGA, 9 D’OCTUBRE DE 1998, ESQUÍ DE MUNTANYA

La universitat de Font Romeu pertany a la universitat
de Perpinyà. És una carrera on s’estudia la ciència de
l’esport, engloba aspectes tan diversos com
l’anatomia, osteologia, psicologia, etc… Allà està
reconegut com a esportistes d’alt nivell i li adapten les
classes o exàmens segons calendari esportiu i els
ajuden amb tot el que poden.
Les classes i els entrenaments els combinen una
mica com podem. Els horaris de classes són molt
diversos i inestables, canvien d’una setmana per
l’altre i has de buscar els forats entre classes per
poden entrenar.
Els entrenaments es divideixen en dos grans blocs.
Pretemporada i Temporada. Durant la pretemporada
es prioritza el volum i les hores a un ritme suau.
Normalment no hi ha neu i combinen corre, rollers,
bici, gimnàs… a mesura que arriba la neu fan una
adaptació al medi i, si es pot, un stage a Tignes (Alps)
amb la selecció per adaptar-se al més ràpid possible
a la neu. Llavors, un cop comencen les competicions,
es disminueix el volum d’hores i s’augmenta la
intensitat i el descans entre competicions.
Podeu trobar més informacio a la web municipal:
www.vilajuiga.cat

