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DESTACATS

- Millores enllumenat públic.
- Pavimentació Camí de Vilajuïga
a Pedret i Marzà.
- Franja de protecció.
- Escola Santiago Ratés.
- Llar d’Infants
- etc.

BON NADAL I FELIÇ
ANY NOU!
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DISSABTE 22 DESEMBRE
A les 19.00h al Centre Cultural i Esportiu, QUINA VILAJUÏGA,
organitzada pel Club Ciclista de Vilajuïga.

DIUMENGE 23 DESEMBRE
A les 17.00h a la Sala d’Actes del Centre Cívic, GRAN CAGA TiÓ!
0

A partir de les 18.00h el Patge Reial recollirà les cartes i les farà
arribar als REIS MAGS D’ORIENT.
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.

DIMARTS 25 DESEMBRE
A les 19.00h al Centre Cultural i Esportiu, QUINA VILAJUÏGA,
organitzada pel Club Futbol de Vilajuïga.

DISSABTE 29 DESEMBRE
A les 19.30h al Centre Cultural i Esportiu, QUINA VILAJUÏGA,
organitzada pel Club Patinatge Artistic de Vilajuïga.

DIMARTS 1 GENER
A les 19.00h al Centre Cultural i Esportiu, QUINA VILAJUÏGA,
organitzada pel Club Futbol de Vilajuïga.

DISSABTE 5 GENER
A les 18h, petits i grans alçarem els fanalets per esperar als REIS
MAGS D’ORIENT.
Sortida des de la Font del Racó fins arribar a l’Església. Les nenes i
nens no empadronats que vulguin ser cridats pels Reis Mags,
hauran de fer-ho saber a l’Ajuntament abans del 28 de desembre i abonar 3€.
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NOVA APP MUNICIPAL
JA DISPONIBLE PER ALS SISTEMES OPERATIUS ANDROID I iOS
L'Ajuntament de Vilajuïga posa a disposició dels seus veïns una App mòbil des on es pot
comunicar amb l'Ajuntament sobre incidències a la via pública, enllumenat, deixalles, ...
de forma ràpida i instantània.
L'app desenvolupada per l'empresa Sixtemia Mobile Apps Studio es presenta com un
nou canal de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania des dels telèfons intel·ligents
(smartphones) i tauletes.
L'app permet enviar consultes, opinions i suggeriments, notiﬁcar incidències que el
ciutadà detecta a la via pública, accedir a continguts d'interès com l'agenda, les noticies
d'actualitat municipal, la informació sobre els equipaments, la borsa de treball, ...
L'app està disponible per als sistemes operatius Android i iOS i es pot descarregar a
través dels següents marketplaces:

ESPAI JOVE DE VILAJUÏGA
OBERT DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES

Mai Garcia
Dinamitzadora de l'Espai
Jove de Vilajuïga

L'Espai Jove és un equipament municipal que s'adreça en primera instància a les persones joves
del poble. L'equipament té com a principal objectiu ser un punt de referència per a les persones joves en els
àmbits de participació, lleure, salut i formació. Aquest espai està destinat a joves de totes les edats, actualment
obrim; dimecres per a joves majors de 16 anys i dijous i divendres per a menors de 16 anys, de 17.30h a 20.15h.
0

Aquest centre està dirigit per una dinamitzadora que és la que dissenya les activitats que es porten a terme amb
el suport de l'Ajuntament de Vilajuïga. Durant aquests mesos hem portat a terme multitud de tallers, sortides i
activitats. Alguns dels quals han estat el taller de crepês, taller de samarretes de colors, ..., activitats com
decoració de l'espai jove amb pintura, tarda de pel·lícula,
... i sortides com al parc aquàtic Aquabrava de Roses, a
l'escaperoom de Girona amb tren, entre altres. A part
d'aquestes activitats, l’EJ disposa d'ordinadors i
connexió wiﬁ gratuïta, zona amb sofàs i smartv, espai
d'informació amb la programació jove de la comarca.
Per tal de portar a terme la programació d'aquest espai
es té en compte l'opinió i propostes dels joves, amb els
quals usualment es fan pluges d'idees pensant en les
curiositats i motivacions que tenen.
0

A part d'aquestes activitats, també s'han portat a terme xerrades com la de la malaltia ELA, sobre els perills del
tabac i una xerrada informativa per aquells joves que no estudien ni treballen. L'EJ també és un espai on poder
orientar-se respecte a dubtes personals i sobretot professionals, si hi ha qüestions de qualsevol tema des de
l'equipament es treballa recolzant als joves i facilitant les eines per poder trobar feina.
0

Així doncs, l'EJ pretén esdevenir un espai de trobada i reunió on els joves es puguin sentir pròxims i estiguin al
cas de les activitats que es porten a terme en el poble, a més de poder-los orientar en el seu camí formatiu o
donar-los suport si es plantegen emprendre un nou projecte.En deﬁnitiva, l'EJ vol facilitar i donar sortides a les
propostes dels joves, un espai on es sentin protagonistes i sobretot escoltats.
Per més informació podeu posar-vos en contacte a través de:
Correu electrònic: joventutdevilajuiga@gmail.com - Instagram: joventut_vilajuiga - Facebook: Joventut de Vilajuïga
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PROGRAMA D’activitats lúdico - esportives 2019

ESPORTS
VILAJUÏGA CLUB DE FUTBOL

gimnàstica de manteniment

DINAMITZACIÓ parc de salut

Lloc:

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

0

0

Camp de Futbol de
Vilajuïga
Dia:
Dimarts, dijous i
divendres
Hora:
Segons categoria
+ info: Xicu 631 51 68 11

Centre Cívic
Dilluns i dijous
de 16h a 17h
Ajunt. 972 53 00 05

ESCOLETA TRAIL RUNNING
0

TAEKONDO

Lloc:

Lloc:

Dia:
Hora:

Centre Cultural i
Esportiu
Dimarts i dijous
de 17.30h a 19h (nens)
de 19.30h a 20.30h
(adults)
Eric 646 09 35 93

0

Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cultural i
Esportiu
Dimecres i divendres
de 17h a 21h
Manel 605 02 05 80

0

IOGA
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:
0

patinatge artístic

pilates
0

Lloc:

Lloc:
Dia:

IOGA

0

Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cultural i
Esportiu
Dilluns, dimarts, dijous
i divendres
Segons categoria
Bibiana 649 69 28 77

Centre Cívic
Dilluns i dimecres 20h
a 21h o 21h a 22h
Dimarts i divendres
9h a 10h
+ info: Meritxell 607 76 91 66

Centre Cívic
Dimarts
de 19.30h a 21h
Carme 666 03 30 70

0

escola ciclisme eobikes
Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

+ info:

Parc de Salut (CAT)
Divendres
a les 12h
Ajunta. 972 53 00 05

Circuit BTT
Dimecres i divendres
de 17.30h a 19h
Jordi 607 83 16 12

0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cívic
Dimecres
de 20.30h a 22h
Ana 666 03 30 70

0

cultura
CLUB DE LECTURA
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Biblioteca
2n divendres (adults)
3r divendres (juvenil)
a les 18h
Biblioteca

LA CONFERENCIA DELS
DIVENDRES
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cívic
2n divendres (bimensual)
a les 19.30h
Òmnium Cultural

HORA DEL CONTE
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Biblioteca
Últim dimarts
de mes
a les 16.30h
Biblioteca

OCI
taller de la memòria

amics del ball

JOC DEL QUINTO

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Lloc:

Lloc:
Dia:

0

Casal de la Gent Gran
Dimarts
de 16h a 17h
Casal de la Gent Gran

ESPAI JOVE
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Espai Jove
Dimecres, dijous i
divendres
de 20.30h a 22h
Ajunt. 972 53 00 05

0

0

Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cultural i
Esportiu
Diumenge
a les 18h
Amics del Ball

0

Hora:
+ info:

Casal de la Gent Gran
Divendres (cada quinze
dies)
a les 17h
Casal de la Gent Gran

PATCHWORK

CLASSES DE PINTURA

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

0

Casal de la Gent Gran
Dimarts
de 17h a 19h
Casal de la Gent Gran

0

Espai Jove
Dilluns i dimarts
de 16h a 18h
Elena 629 64 10 83
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Destacats

MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR
PROJECTE PER A LA REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CENTRE DEL NUCLI URBÀ DE VILAJUÏGA
L'any 2017 l'Ajuntament de Vilajuïga disposa d'un document de treball per la remodelació de l'enllumenat
públic del centre del nucli urbà de Vilajuïga atès que l'enllumenat és molt antic a l'igual que els quadres elèctrics.
En aquest projecte s'inclou l'adequació de la instal·lació a la normativa d'aplicació a Baixa tensió, a la normativa
de contaminació lumínica, l'estudi d'estalvi energètic i a la resta de normativa aplicable. Aquest document
preveu que la inversió requerida per a portar a terme el global de les actuacions incloses ascendeix a
170.843,71 €.
Atès la dimensió econòmica d'aquest document de treball es va determinar executar-ho en diferents fases.
Durant aquest any 2018, hem pogut dedicar una part de diners per fer una primera Fase. Per fer front a aquesta
despesa, hem rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 25.423 €.
La remodelació de l'enllumenat públic en aquests punts, consisteix en la substitució de part de l'enllumenat
existent i l'execució de nous punts de llum.
Aquesta primera fase, està valorada en 53.845 € i l'empresa adjudicatària de l'obra va ser Proveïments d'Aigua
S.A. Les actuacions es faran als següents carrers:
- Carrer General Moragues
- Plaça de la Sardana
- Carrer Prat de la Riba
- Passatge de les escoles
- Carrer Sant Sebastià
Veieu un plànol d'aquesta primera fase.
Al pressupost per a l'any 2019 s'ha dotat una partida per import de 16.000 € a l'apartat d'inversions que
ens permetrà poder executar una segona fase del projecte i des de l'Ajuntament treballem per poder
ampliar aquesta quantitat buscant altres fonts d'ingressos.

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE VILAJUÏGA A PEDRET I MARZÀ
El camí de Vilajuïga a Pedret era una pista de terra que a part de
la seva funció connectora dins la xarxa local dóna servei a la zona
dels Horts d'en Ferran. Des de l'Ajuntament es va considerar
oportú la seva adequació, millorant les condicions de la zona de
rodadura, amb presència de forats agreujats per l'aigua i la
recuperació de les cunetes per a garantir la bona escorrentia.
L'empresa adjudicatària de l'obra va ser Construccions Fusté
S.A amb un cost total de 91.417,24 €, dividida en dos trams.
Aquesta obra està subvencionada per un import total de
83.946,47 € d'una banda dintre el programa del municipi del
PUOSC de la Diputació de Girona i d'una altra dintre la
convocatòria per a inversions en camins públics locals 20182020 de la Generalitat de Catalunya.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI,
segona fase
El passat mes de novembre es van iniciar els tràmits per poder
executar els propers dies la segona fase del projecte de conservació
i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi:
General Moragues, de la Ribera, Olivera, Ametller, del Bruc, Màrtirs,
Mas Bartret, Albera, Puig Castellar, Sant Sebastià i del Suro.
El cost total de l'obra adjudicada ascendeix a 90.866,28 € i
l'Ajuntament de Vilajuïga ha rebut una notiﬁcació de l'Àrea de
Presidència de la Diputació de Girona, d'una subvenció per import
de 37.280 € per sufragar parcialment el cost de les obres.

20

Sant
Sebastià

GENER
2019

Oﬁci i Sardanes amb
la Cobla Punt CAT
0
Actuació Infantil
0
Ball amb PA D’ÀNGEL
Organitza:
Ajuntament de Vilajuïga

amb el suport de:
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FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
VILAJUÏGA EXECUTA LES FRANGES CONTRA INCENDIS
Aquestes últimes setmanes l'Ajuntament de Vilajuïga, està fent per primera vegada la franja de protecció contra
incendis, per protegir al poble de Vilajuïga. Per males experiències i no tan llunyanes saben que el foc no té
aturador. Per tant calia actuar. Però arribar ﬁns aquí, fer el projecte, aprovar-lo, tenir els permisos de les
administracions i particulars... ha sigut laboriós i sobretot lent en el temps.
Què són les franges contra incendis?
Les franges de protecció perimetral són unes “franges” obligatòries legalment que han d'envoltar les
urbanitzacions, els ediﬁcis aïllats (masos, masies i tota mena d'habitatges o coberts agrícoles) i/o altres
instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.
Objectiu principal d'aquestes franges.
Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal a l'interior de les zones ediﬁcades.
Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal urbà cap a l'exterior.
Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona ediﬁcada.
Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució de la franja i el seu posterior manteniment.
En aquestes franges s'ha d'eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i
diﬁcultar que arribin als habitatges.
· Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d'amplada i han d'estar lliures de vegetació seca i amb
els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d'estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.
·

Les parcel·les no ediﬁcades han de complir les mateixes condicions que les franges de protecció perimetral.

·

Els vials d'accés han de facilitar el pas dels bombers i l'evacuació de les persones.

· Sempre que fos possible, hi hauria d'haver dues vies públiques diferents, una d'accés i una altra de sortida,
cadascuna amb un mínim de 3 metres d'amplada útil. Si només hi ha un únic vial d'accés, hauria de tenir una
amplada mínima de 5 metres més els vorals.
·

Els vials d'accés i les cunetes s'haurien de mantenir nets de vegetació seca.

· És obligatori elaborar un pla d'autoprotecció per a les urbanitzacions i els nuclis aïllats situats en terrenys
forestals. Aquesta planiﬁcació pot estar inclosa en un pla de protecció civil municipal.
· Aquest pla recull tots els riscos que afecten la urbanització i totes les mesures per prevenir, detectar i actuar
en cas d'incendi forest forestal. Conté l'estratègia més adequada per a la vostra urbanització: conﬁnament,
evacuació, punts de reunió, etc.
Important!
L'obligació de mantenir i fer-se càrrec de la franja contra incendis en les condicions que estableix la llei és del
propietari/a de l'habitatge. En aquest sentit el propietari del terreny de bosc colindant amb l'habitatge (en cas
que sigui diferent) té l'obligació de deixar fer les neteges de la franja. Però també es veritat, que l'Ajuntament,
com a responsable subsidiari, ha de vetllar perquè la franja es faci anualment i es mantingui neta com a
responsable subsidiari podent imposar multes coercitives.
Qui fa el projecte tècnic de la franja de Vilajuïga?
El projecte tècnic de la franja de Vilajuïga ha estat redactat per l'Enginyer tècnic forestal Sr. Xavier Laporta i pel
tècnic superior forestal, el Sr. Genís Martínez Morales i ha estat ﬁnançat per la Diputació de Girona.
Qui fa l'execució de la neteja de la franja a Vilajuïga?
L'adjudicatària del servei pels treballs forestals d'obertura i manteniment de la franja de protecció d'incendis, va
ser la Fundació Altem, per un import de 14.199,81 € més 2.981,63 € d'IVA, fent-se càrrec íntegrament
l'Ajuntament de Vilajuïga.
Qui ha de pagar l'execució i el manteniment de la franja de protecció contra incendis?
Atès que el manteniment de la franja és un servei obligatori establert per Llei i que s'ha de prestar anualment,
l'Ajuntament té la possibilitat d'establir una taxa per el seu sosteniment. No obstant, l'obertura de la franja
portada a terme aquest any ha estat a càrrec de l'Ajuntament i s'ha garantit que el manteniment del proper any
també sigui a càrrec de l'Ajuntament.
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VILAJUÏGA EN IMATGES - RESUM ANY 2018
Cavalcada de Reis

Cross Comarcal de Vilajuïga
10a Baixada a peu de Mas Ventós amb la lluna plena

Caça Tió

Carnestoltes i Ranxo Popular

6a Pujada a Sant Pere de Rodes

Mercat de Nadal i Artesania
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Destacats

VILAJUÏGA EN IMATGES - RESUM ANY 2018
Caga Tió i visita Patge Reial

Remeis Populars. Trobada d’Estiu
Entre vinyes. Festival Vivid

Festa Major Estiu
Ball amb MoonLight

Festa Major Estiu
El Pot Petit

Festa Sant Sebastià

Homenatge Pau Coll Turrà

Festa Major Estiu
Correfoc

Jornades Europees
Cultura Jueva
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ELS GATS DE VILAJUÏGA
Formen part de la fauna rural, i són un bon nombre d'ells els que viuen en les nostres llars com uns membres
més de la família. A poc a poc s'ha anat modiﬁcant la seva funció tradicional de controlador biològic per la
d'animal de companyia, guanyant adeptes i aconseguint fer-se un lloc a les nostres llars. Aquests petits felins
s'adapten fàcilment a espais no massa espaiosos i no requereixen excessives atencions per al seu benestar.
Malgrat tot, la situació no és ni de bon tros tan idíl.lica com sembla. La manca d'escrúpols i d'educació
d'algunes persones, juntament amb les característiques pròpies del seu caràcter independent, fa que el
creixement del nombre de gats rodamons sigui una realitat al nostre municipi. Colonitzen espais urbans on
troben aliments i un lloc on no passar fred. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col.lectius de
gats es reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desproporcionades.
Aquesta situació comporta que hi hagin opinions enfrontades entre els defensors i els detractors.
Segur que tots coneixem a veïns i veïnes, que s'encarreguen d'alimentar aquests petits felins i moltes vegades
son objecte de crítiques.
Des de fa unes setmanes s'està formant una “Associació” que
conjuntament amb l'Ajuntament, i entre tots, intentarem tenir
aquests animals ben cuidats, i sobretot i molt important evitar que es
reprodueixin.
Per això voldria demanar a tota la població la implicació de tenir cura
d'aquests animals. Es a dir, si esteu alimentant animals que no tenen
una llar, contacteu amb l'Ajuntament, i ens encarregarem de portarlos al veterinari i que els esterilitzin. Intentarem trobar-li una llar i si no
es possible, haurem d'adaptar espais per a ells.
Hem parlat amb pobles veïns a on hi han aquestes associacions, i la
resposta de la població sempre ha sigut bona i en poc temps, han
reduït molt el nombre de gats al carrer.
Per ordenança municipal, està prohibit donar menjar aquests
animals al carrer. Però entenen que hi ha persones que no poden
veure com passen gana i estan totalment abandonats.
L'Ajuntament té l'obligació de tenir cura d'aquests animals. Per això
volem agrair aquestes persones que els cuiden, alimenten i
s'encarreguen d'esterilitzar-los pagant ells de la seva butxaca totes aquestes despeses.
Estem convençuts que quan tinguem l'Associació en marxa i amb la voluntat de tothom, ens fareu saber a on
estan aquests animalets i podrem ajudar-los. Ben segur, que en poc temps, a l'igual que altres municipis,
tindrem controlats aquests col.lectius i tant de bo, a la llarga, tots tinguin una llar i no n'hi hagi cap d'abandonat.

CAMPANYA DE CENS GRATUÏT DE GOSSOS/ES, GATS I FURES
Durant el primer trimestre de l’any 2019, vine a censar la teva
mascota gratuïtament a l’Ajuntament. Us recordem que es
obligatori tenir-los inscrits “en aquest cens”. A partir del 1 d’abril
s’aplicarà novament la taxa de 18,00€, segons l’Ordenança
General núm. 20 de Control i Tinença d’Animals.
Per censar la vostre mascota cal que aporteu la següent
documentació:
- Llibre de vacunes
- Codi del microxip
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GRUP MUNICIPAL D’ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA
En aquest espai no parlarem de les obres que s'han fet o que es faran d'ara ﬁns a les eleccions del mes de maig.
Tampoc parlarem de les decisions preses amb més o menys encert durant aquest mandat. Amb aquest article
volem traslladar-vos la nostra idea essencial per fer de Vilajuïga un poble millor, el que ha de ser el fonament d'un
govern de poble, i el que ha de portar més igualtat i més oportunitats per totes i cadascuna de les persones que
hi viuen: la participació.
Ser participatiu no és governar PEL poble, sinó governar AMB el poble i la seva gent. Perquè tots i totes teniu
alguna cosa a aportar, una millora, una idea, una iniciativa, una opinió, i d'això s'ha de forjar un govern: de les
iniciatives i les propostes dels habitants del poble, del que es decideix entre tots i no pas el que decideixen uns
quants des dels despatxos.
Lamentablement alguns partits devaluen aquesta eina tan útil com és la participació omplint-se'n la boca quan
venen eleccions i descuidant-la totalment una vegada arriben al govern. Aquesta, és una eina per desenvolupar
a llarg termini, implicant a tots, petits i grans, dones i homes, jovent i associacions, en processos on la seva
opinió s'arribi a materialitzar. Però sobretot, no es pot maltractar durant tot un mandat i fer-ne grans al·lusions
quan s'acosten les votacions.
Com molts i moltes ja sabeu, l'Assemblea neix d'un procés participatiu el 2015 amb l'objectiu de millorar la vida
del poble i acostar l'Ajuntament als veïns i veïnes. S'organitza a través d'assemblees obertes a tothom, es trien
els candidats en unes primàries on tothom és convidat a votar i es dissenya un programa i un projecte de poble a
través de taules participatives als carrers, reunions amb les associacions i amb els comerços.
Durant aquests quatre anys no hem abandonat els nostres objectius i us hem acostat la feina de l'Ajuntament
tant com ens ha estat possible: us hem ofert vídeos dels plens –primer a través de Youtube i més tard a través de
les xarxes socials–; hem publicat cada quatre mesos un butlletí per informar i transmetre el nostre punt de vista
de les decisions preses per l'equip de govern; hem seguit celebrant assemblees obertes a qui ha volgut; hem
capitanejat campanyes per rebaixar la pressió ﬁscal i hem atès i ajudat a tothom qui ens ha vingut a trobar.
Des de fa uns mesos hem engegat una nova eina de la qual molts ja heu format part: les jornades participatives.
Un espai de debat, propostes, reﬂexions i idees on els protagonistes heu estat els veïns i veïnes. La primera
sobre atenció a les persones, la segona sobre territori i la tercera sobre ﬁnançament. Aquesta eina ha de marcar
el camí cap a un poble més inclusiu en la forma de pensar i més participatiu en la presa de decisions.
Aquest número de La Veu marca l'inici d'un any electoral, i perquè negar-ho, de ben segur un any intens. Us
convidem a seguir formant part d'un engranatge on fer sentir la veu dels veïns és l'essència. També a participar
de tots els espais possibles: de les primàries que prepararem, de l'elecció dels candidats i del programa
electoral. Però sobretot, us convidem a no callar, a dir la vostra, a proposar, debatre i reﬂexionar, perquè un
poble no serà mai un poble participatiu si no comencem a obrir espais perquè alguna cosa canviï.
Que passeu unes bones festes i comenceu amb bon peu l'any 2019!
Celebrem que ﬁnalment s'hagi obert després de 4 anys aquest espai perquè l'oposició, que forma part de
l'Ajuntament des de les eleccions del 2015, hi plasmi la seva opinió. Una reclamació exigida des de fa temps a
l'equip de govern i avalada per l'article 170.2 de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Tavi Llorente, Ernest Pous, Simó Colls i Paula Pairó
Grup Municipal d'Assemblea per Vilajuïga

LA VEU DE VILAJUÏGA · Butlletí d’informació local

N187 | Nadal 2018

Destacats

ESCOLA SANTIAGO RATÉS DE VILAJUÏGA
...”El 5 de maig de 1968, la “Sociedad Civil de Aguas Minerales de Vilajuïga, Martí, Badosa y Compañia” va
brindar a cedir gratuïtament al poble un solar de 4.693 m, “que será destinado a la construcción de Escuela
Nacionales y dependencias y Servicios anexos”.
Aquest terreny era conegut com el “camp de l'Era” i estava ubicat entre la carretera de Sant Pere de Rodes i el
carrer Sant Sebastià.
L'única condició que es va posar, era que l'Ajuntament es fes càrrec de la instal·lació dels serveis necessaris per
a la construcció d'aquest col·legi.
El ﬁnançament d'aquest projecte, es va resoldre de la manera següent:
1.500.000 pessetes de subvenció de l'Estat.
750.000 pessetes que aporta l'Ajuntament, a més del terreny.
1.472.740,49 pessetes restants a càrrec de la Diputació.
Es va concedir l'execució de l'obra al contractista Sr. Anicet Pujades Ferrer i se li va donar el nom d'Escola
Comarcal “Santiago Ratés”, en record del propietari que va donar el solar “perpetuando así el agradecimiento
del pueblo de Vilajuïga”.
El dia 21 de gener de 1972 va tenir lloc la inauguració oﬁcial del nostre centre escolar”...
Totes aquestes dades, estan extretes de la col·lecció número 2 dels Fulls de Vilajuïga, “l'Ensenyament a
Vilajuïga, segles XIX i XX, escrit per el mestre i veí del nostre poble, el Sr. Josep Alsina i Sadurní.
Volem compartir aquestes dades amb tots vosaltres, perquè han passat molts anys i segur que algú no ho
coneix. Està bé de tant en tant fer memòria i alhora ens ajuda a conèixer la història i tenir dades de la nostra
escola.
La primera fase de l'Escola de Vilajuïga que fa referència l'escrit anterior, té 46 anys. La segona fase, es va fer
als anys 80, és a dir, fa més de 30 anys.
En aquests tres anys de mandat, hem demanat reiteradament a Ensenyament, que visités l'escola. S'han
materialitzat dues visites. Troben que es una escola maca, amb àmplies classes i força ben conservada.
Nosaltres però, insistim en demanar ajuts per millorar-la, doncs, molts estarem d'acord, que hi ha instal·lacions
molt antigues. Ensenyament, ens respon, que hi ha altres centres més precaris, que fan classes en “mòduls”...i
que ells ho necessiten més que nosaltres.
Tot i així, l'any passat, van accedir a fer un despatx per la Directora i l'aula d'informàtica. D'aquesta despesa
se'n va fer càrrec íntegrament Ensenyament.
Aquest any, hem demanat si ens poden ajudar a arranjar la cuina, és molt vella, i necessita amb urgència, una
reforma integral.
L'Ajuntament de Vilajuïga aquest any 2018 va valorar que la inversió més urgent a l'Escola era canviar les
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ﬁnestres, atès el seu estat. Aquest estiu, s'ha dut a terme una primera fase en la que s'han canviat les ﬁnestres
de la façana nord de l'escola, la que dona al carrer Sant Sebastià. S'han posat unes noves d'alumini, de color
blanc, amb uns vidres que ens ajudaran a mantenir la temperatura, i disminuir el consum de la calefacció.
Ara durant les vacances escolars de Nadal es portarà a terme una segona fase que constarà en canviar les
ﬁnestres del passadís i del porxo.
Durant el 2019, es dotarà d'una partida pressupostària d'inversió per completar el canvi de ﬁnestres de
l'Escola.
També volem explicar, el manteniment de l'escola que porta a terme l'Ajuntament. Inclou, serveis bàsics, com
són: llum, aigua i gasoil (calefacció), l'assegurança de responsabilitat civil, fer les revisions contra plagues
(ratolins, escarabats...), el manteniment de l'alarma, dels extintors. També la neteja. Dues senyores cada tarda
de 15 a 19 h de dilluns a divendres, durant el curs escolar, fan la neteja diària de l'escola. Les reparacions
d'electricitat, fontaneria, calefacció, fusteria, feines de paleta i del ferrer, pintura, jardineria, reparacions
d'electrodomèstics de la cuina... És a dir, totes les reparacions del que es trenca o de manteniment és a càrrec
de l'Ajuntament.
Per això volem detallar les despeses dels tres últims anys, perquè en siguem tots conscients del que val
mantenir l'escola.

(*) Us expliquem com hem rebut les subvencions de la Diputació de Girona, per el canvi de ﬁnestres i la porta
principal d'entrada a l'escola:
- Finestres Escola (del Pla a l’Acció): 15.000,00€
- Finestres Escola (Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018): 16.000,00€
En total s’han rebut 31.000,00€
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ELS NINS” DE VILAJUÏGA
L'Any 2010 coincidint amb la inauguració de l'ediﬁci del Centre Cívic, es va aprovar la legalització de la nova Llar
d'infants. Té una capacitat per 48 alumnes distribuïts en quatre aules, una de P0 amb capacitat per 8 alumnes,
dues de P1 amb capacitat per 10 alumnes cadascuna i una de P2 amb capacitat per 20 alumnes. En total 48
places.
A diferència de l'Escola, la despesa de les educadores, l'assumeix en la seva totalitat l'Ajuntament i a l'Escola és
el Departament d'Ensenyament, l'organisme que assumeix la despesa.
Tal com ho hem fet amb l'Escola, passem a detallar-vos les despeses de la Llar d'Infants dels dos darrers anys,
atès que amb anterioritat estava gestionada de manera indirecta:

Com veieu, la Llar d'Infants, es una despesa molt important, però des de l'Ajuntament de Vilajuïga, creiem que
és un servei molt necessari i aposta per la conciliació familiar i laboral de les famílies, alhora que fomenta la
cohesió social del Poble. Estem molt contents amb la nostra Llar, per el servei que donem a les famílies, i ens
sentim molt orgullosos de les educadores i del tracte que donen amb tanta dolçor cap als menuts de casa.
Us deixem un petit escrit fet per la Directora de la Llar, la Sra. Verònica Fernández, en representació del seu
equip.

“Després de vosaltres, som la opció feta amb AMOR.”
Molts, ja, haureu sentit el nostre lema, tot i que fa, relativament poc, que l'ostentem.
Per què aquesta frase i no una altra? Doncs, perquè tot el que té a veure, amb l'etapa 0-3 anys, va directament
vinculat al COR.
Els menuts de casa, necessiten, no només atencions que donin resposta a les seves necessitats ﬁsiològiques,
també necessitats emocionals de contacte físic, de petons, de manyagues, d'abraçades, somriures i caliu.
Per descomptat, també hi han normes i límits, no penseu que aquí tot és disbauxa! Però, el que som d'adults és
el resultat de les vivències infantils, de les primeres relacions, de l'entorn i de les possibilitats que hem tingut
quan érem petits.
Promovem la familiaritat en el tracte, intentem ser properes amb els infants i les famílies, donar suport personal,
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professional i emocional. Molts infants passen més hores a la llar, que desperts a casa seva, imagineu si som
rellevants a la seva vida.
Com bé deia Emmi Pikler pediatra nascuda a Viena el 1902 i, a qui devem importants descobriments relatius al
desenvolupament motriu global dels bebès, així com la seva determinació per convertir la vida quotidiana dels
més petits en objecte d'estudi cientíﬁc:
"La relació amb l'infant es construeix durant les atencions individuals. Només quan
l'infant està satisfet, amb un tracte amorós i atent per part de l'educador/a, sols
llavors l'infant petit es mourà i explorarà el món amb alegria."
Tradicionalment, les llars d'Infants havien estat concebudes com un espai de cura dels menors de 3 anys,
mentre llurs pares treballaven. Quantes vegades hem sentit la comparació "pàrquing de nens"!!
Però amb els anys, la innovació educativa ha demostrat que la concepció 0-3 avarca molt més que la simple
atenció a l'infant.
0

Els infants, a la llar, descobreixen, es relacionen, aprenen límits, gestionen les seves emocions, assimilen
conceptes, però sobretot... ho fan amb moviment, activitat, descobriment i llibertat.
Cal enderrocar la idea que a l'escola bressol venim a "deixar els nens mentre treballem". Qui encara creu això, té
molt poc clar tota la feina que s'hi fa.
Cal donar experiències, cal acostar l'infant a tot el que el seu poble, ciutat o barri li pot oferir. Un ventall de
possibilitats d'aprendre que no podem ignorar. I ho fem amb AMOR, perquè és impossible veure com ens
somriuen, ens abracen o ens agafen de la mà i no adonar-nos de cóm som importants i ho són ells per nosaltres!

Verònica Fernández Velasco
Directora Llar d'Infants ELS NINS de Vilajuïga
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QUANT LA CULTURA CATALANA ES VA FER ART,
AMB ELENA KUDRYASHOVA, DES DE VILAJUÏGA
l’artista russa, veïna de vilajuïga, obra el seu espai “art kudry”

Elena Kudryashova
Artista local

Elena Kudryashova, la noia del país del nord (Rússia), va arribar del país del Sol Naixent (Japó) l'any 1999, després de viure i
treballar cinc anys.
En arribar a casa nostra es va establir tres anys a Cervelló (Barcelona), per després quedar-se a Vilajuïga, on fa quinze anys
que pinta i també fa de mare.
La seva aﬁció a la pintura li ve de molt petita, Donada la seva curta edat va esperar a créixer per cursar Belles Arts a
Nizhnekamsk. Després de fer secundària, va estudiar Economia Oriental a la Universitat de Moscou.
Les seves creacions han estat emprades en diverses ocasions per
promocionar i il·lustrar activitats culturals i per difondre les Festes,
Símbols i Tradicions catalanes a diverses poblacions d'aquí i de fora.
Ha il·lustrat cartells per festes populars (Catalunya), contes per a nens
petits (Estat Units i el Canadà) i també a il·lustrat amb els seus quadres
diverses portades de revistes i llibres als Estats Units i Itàlia. No fa gaire,
la primera cadena pública russa TV1, va emetre un documental sobre
les Tradicions de Catalunya i va donar rellevància a la imatge del quadre
"El Sant Jordi i el Drac" de Kudryashova.

Castell de Quermançó

Una curiositat de la capacitat de treball d'Elena, va ser anar a Moscou
en ple hivern, per seguir, ﬁlmar i entrevistar el grup català 'El Tricicle',
que estava presentant la seva obra a un conegut teatre rus.
0

Ara ha deixat de costat el vídeo i ella mateixa fa i munta les seves
pròpies fotograﬁés dels seus treballs.
Després d'exposar a ciutats catalanes, també de la Catalunya nord i França i portar
obra a Colòmbia, Rússia i altres països, ara obre el seu racó d'art a Vilajuïga.
"ART KUDRY", vol ser un espai obert a tots, per fer qualsevol activitat relacionada amb
l'art, sigui escultura, pintura, lletres o fotograﬁes.
Al seu art i estil ha esdevingut una barreja d'impactes que van des del pintor rus
Malévich, passant pel modernisme català de Gaudí i els seus deixebles (del qual va fer
un molt bon treball fotogràﬁc i escrit). L'Elena no té ídols, però sent admiració per l'obra
de Miró, Gris, Picasso i de l'escultor i català universal, Jaume Plensa, on varen coincidir
a Moscou.
Durant tots aquests anys a Vilajuïga, no ha deixat d'experimentar amb tota mena de
materials, ja sigui ceràmica, fusta, 'plaque'-or, i pintura sobre tela o vidre, escultures,
decoració de mobles, cadires amb núvols de plàstic, cadires amb cremallera o maletes
pintades lligades amb cordes.
L'Elena ha deixat de costat, per un espai de temps, el treball d'il·lustradora de comptes
i llibres i també l'estil 'mil·limètric' i lineal en els seus quadres, tal com es va donar a
conèixer aquí a l'Empordà l'any 2005 al Celler Espelt de Vilajuïga, a la Casa de Cultura
de Llançà l'any 2006, el 2007 a la Casa de Cultura de la Seu d'Urgell i a la Ciutadella de
Roses el Juliol del 2016.

Finestra Anglès

Ha sigut l'única pintora, no nascuda a Catalunya, que ha exposat dues vegades seguides a La Casa de Cultura 'Les
Bernardes' de Salt (Consell Comarcal del Gironès), va ser el mes de juliol i el mes d'octubre de l'any 2012, omplint tres sales
amb teles i altres obres.
Ara fa una pintura molt més impulsiva, ràpida i expressiva, d'uns colors molt més mediterranis i frescs, ja que quasi ha
deixat els pinzells per l'espàtula (a vegades fa servir els dits) i on podem veure alzines grogues, oliveres, roses i també 'ales
blanques d'àngels’.
És un lloc obert per tots i està situat als baixos de casa seva on també té el seu estudi i està situat al Carrer Figueres 9A. Hi
esteu tots convidats!!

