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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts veïns i veïnes,
Ja fa mesos que la Covid-19 va arribar a casa nostra i
va paralitzar-ho tot. Primer en forma de conﬁnament,
després amb diverses mesures restrictives, també en
forma d’incertesa pel que fa a l’economia i, per
descomptat, en forma de patiment pels nostres
éssers estimats. La pandèmia també ha col·lapsat
gran part de la vida cultural, festiva i social del nostre
poble i de molts d’altres, i ho hem vist amb la
suspensió dels actes de la Festa Major o
d’esdeveniments tan importants com l’Entre Castells.

Malgrat tot, un nou curs acaba de començar i,
aquesta vegada, amb algunes novetats al municipi!
Des de l’Ajuntament us demanem seny i precaució:
els moments que vivim ens fan estar més atents que
mai a la higiene de mans, l’ús de la mascareta i la
distància social. Seguiu complint amb les mesures de
seguretat i segur que ben aviat en retrobarem pels
carrers i places del poble. Que tingueu un bon curs!

L’Equip de Govern

informació municipal - ESPECIAL EDUCACIÓ

Vilajuïga acull un cicle esportiu de Grau Superior
Vilajuïga serà seu, durant aquest curs, del Cicle de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva de
l’Institut Illa de Rodes de Roses. Les classes teòriques, que es van iniciar el passat dimarts, 22 de setembre,
s’imparteixen al Centre Cívic de Vilajuïga i les sessions pràctiques es fan majoritàriament als equipaments
esportius del municipi. D’aquesta manera, Vilajuïga es converteix en un municipi on, malgrat no tenir institut
propi, acull estudis postobligatoris.
Això serà possible gràcies a un acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació, que n’ha certiﬁcat la
idoneïtat de les instal·lacions. L’acord també especiﬁca que les despeses dels consums elèctrics, d’aigua,
neteja i desinfeccions i els manteniments que se’n derivin del seu ús els assumirà el Departament, pel que no
suposarà cap despesa per l’Ajuntament.
L’acord arriba després que, a causa de la Covid-19, el cicle requerís més espai de l’habitual. Aquest fet, sumat
als equipaments infrautilitzats amb els que compta Vilajuïga, han propiciat un acord entre ambdues
administracions pel curs 2020-21.
El desenvolupament de les classes es farà seguint els protocols que marca el PROCICAT per evitar contagis per
la Covid-19. Tant pel que fa al Centre Cívic com als equipaments esportius, cada dia després de fer-ne ús es
desinfectaran degudament per tal que les puguin portar a terme les activitats que es fan la resta del dia amb total
seguretat.
Aquesta és doncs una oportunitat per donar a conèixer el municipi. Una cinquantena d’alumnes passaran tot el
curs al poble, consumiran al poble, coneixeran el seu entorn i tots els serveis que ofereix, i alhora és un projecte
que encaixa amb un desenvolupament econòmic basat en les activitats esportives i de turisme de natura, uns
eixos a potenciar per part de l’Ajuntament.
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Obres per adaptar l’escola a les necessitats del nou curs
La Brigada Municipal ha realitzat aquest estiu diverses tasques de
manteniment per adaptar l’Escola Santiago Ratés a les necessitats del nou
curs. Entre aquestes es troben les reformes de dues aules per fer-ne una
de dimensions més grans, la instal·lació elèctrica per la nova aula
d’informàtica i el nou portal d’accés pel pati de l’escola pel còrrec lateral.
Aquesta última obra, que permetrà que l’entrada i sortida de l’escola es
pugui fer separant diversos grups i evitant aglomeracions, és una de les
obres llargament reivindicades per l’associació de mares i pares i per
l’escola. Alhora, per l’Ajuntament és una aposta per millorar la seguretat
dels infants, ja que el nou accés es realitza per un carrer on no hi ha
circulació rodada.
A banda d’aquestes obres més grans, també s’han realitzat petites
tasques de manteniment. Les obres es pagaran de forma proporcional per
part de l’Ajuntament de Vilajuïga i el de Pedret i Marzà tal com es va acordar
en el conveni signat a principis d’any.

L’Espai Jove torna amb moltes novetats
L’Ajuntament de Vilajuïga ha decidit donar un nou impuls a l’Espai Jove aplicant diversos canvis. A partir
d’aquest octubre, l’Espai compta amb una nova dinamitzadora, la Beth Parramon, veïna del poble i amb
experiència en activitats lúdiques en entorns juvenils.
També s’ha decidit afegir un nou enfocament a les activitats que es fan. Així doncs, el nou Espai jove organitza
activitats més enfocades a les que es fan en un Cau o un Esplai, basades en el coneixement de l’entorn i del
propi municipi.
La nova monitora ha previst activitats com tallers de cuina, bijuteria, jocs, sortides matinals amb bicicleta,
gimcanes, “acampades” nocturnes al mateix espai joves, xerrades... així com també es preveuen activitats que
sorgeixin espontàniament de les inquietuds dels propis infants i joves.
L’última novetat d’aquest nou curs és la diversiﬁcació d’edats:
- Divendres de 16 a 20h pels joves de 12 a 16 anys
- Dissabtes de 10 a 12h pels infants de 6 a 12 anys
Per tal de complir amb les mesures d’higiene i seguretat marcades pel PROCICAT, es demana inscripció prèvia
gratuïta per participar de les activitats. Això permetrà garantir l’estabilitat dels grups. No és obligatòria
l’assistència a totes les sessions, però si un cert compromís.

En marxa el nou curs a la Llar
d’Infants!
L’Ajuntament també ha portat a terme tasques de
manteniment a la Llar d’Infants Municipal durant
l’estiu. Pròximament es procedirà a refer la paret del
pati que està molt malmesa i repintar-la. Durant
aquest període previ a l’obertura de la llar,
l’Ajuntament també s’ha fet càrrec de l’estructura
organitzativa i de la compra de material per fer front a
la Covid-19, ja que el centre es troba enmig d’un
procés selectiu per cobrir la plaça de Director/a. Per
últim, s’ha contractat per primera vegada una
assegurança que cobreix els infants en cas
d’accident.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Nou horari: de dilluns a divendres de 16 a 18h
Aforament limitat a 12 persones
Cal complir amb totes les mesures
de seguretat per la Covid-19
Han arribat diverses novetats literàries,
veniu i feu-ne el préstec!
(L’obertura de la Biblioteca és possible gràcies a
l’ajuda del grup de voluntaris i voluntàries)
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Els tècnics municipals, a disposició dels afectats per la
regularització del Cadastre
L’Ajuntament de Vilajuïga ha posat a disposició de tots els veïns i veïnes l’assessorament dels tècnics
municipals davant la regularització de les ﬁnques que ha fet el cadastre. Amb aquesta regularització, que es va
comunicar l’any 2018 a l’Ajuntament, el Cadastre va detectar en algunes ﬁnques de Vilajuïga construccions no
declarades o ampliacions d’habitatges. En alguns dels casos, Cadastre ha detectat diferències en habitatges
que no s’adeqüen amb la realitat pel que s’obra l’oportunitat de presentar al·legacions.
Per tal de facilitar la presentació d’al·legacions, l’Ajuntament ha decidit que a banda de la feina rutinària que fan
setmanalment, els tècnics comprovin les afectacions de cada ﬁnca i ajudin a resoldre el tema amb la major
celeritat possible.
Davant d’això, i després que l’Ajuntament informés els afectats amb una carta personalitzada, s’han rebut una
vintena de trucades de veïns que volien informació sobre la situació i els tècnics han rebut ﬁns a 10 visites per
engegar la tramitació corresponent.

L’Ajuntament bonifica la rehabilitació de façanes i la instal·lació
d’energies renovables
Per tal de regularitzar l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i plasmar diverses excepcions i
boniﬁcacions, l’Ajuntament de Vilajuïga ha acordat el següent:
- Boniﬁcar al 90% l’arranjament o embelliment de façanes, mitgeres i envans al descobert, les obres per eliminar
barreres arquitectòniques, instal·lació d’ascensors i reparació d’immobles afectats per patologies estructurals
entre d’altres casos menys comuns.
- Boniﬁcar al 95% aquelles obres declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball o que contemplin l’ús d’energies alternatives que
justiﬁquin la declaració.
- Boniﬁcar al 90% les obres per condicionar l’accessibilitat i l’habitabilitat de persones amb discapacitat.
- Boniﬁcar al 25% la instal·lació de sistemes d’aproﬁtament tèrmic o elèctric d’energia solar.
- Boniﬁcar al 50% la construcció d’habitatges de protecció oﬁcial de nova planta.

PORTA @ PORTA: L’ORGÀNICA AL MARRÓ
L’Ajuntament de Vilajuïga, seguint el seu compromís amb el medi ambient i el reciclatge, engega una
campanya per millorar la recollida selectiva, centrant-se sobretot en l’orgànica.
0

Què és l’orgànica?
Són les restes de menjar, petites restes de jardineria i altres residus biodegradables (taps de suro, bosses
d’infusió...)
Com hem de separar-la?
Cal posar les restes d’orgànica en una bossa compostable al cubell marró (dimecres, divendres i
diumenges).
Cal que sàpigues que...
Les restes orgàniques van a la planta de compostatge de Pedret i Marzà i que gairebé el 40% dels residus
que generem són restes orgàniques. Si fem la separació correctament, ens podem estalviar molts diners i
alhora, aconseguir que el compost que es genera es pugui utilitzar per l’agricultura i la jardineria.
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Aquesta pàgina estava destinada a l’article trimestral del Grup Municipal d’Esquerra Republicana. En
aquesta ocasió han decidit no fer-ne ús.

PROCESSOS PARTICIPATIUS EN MARA

Estudi Local d’Habitatge
Aquest estudi requereix la participació del màxim nombre de veïns i veïnes i permetrà fer una diagnosi de la
situació dels habitatges al poble, així com recomanar mesures i polítiques per millorar-la.
L’Ajuntament de Vilajuïga, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, engega un estudi que permetrà
saber la situació dels habitatges al poble (l’estat de conservació, el manteniment, l’eﬁciència energètica, l’accés
a l’habitatge pels joves...). A partir d’aquest estudi, es dissenyarà un full de ruta per millorar tots aquestes
aspectes.
L’objectiu ﬁnal també és incentivar, per part dels particulars i amb el recolzament de l’Ajuntament, que es
prenguin mesures de manteniment, rehabilitació i estalvi energètic als habitatges del poble.
Com es farà?
El tècnic redactor d’aquest estudi visitarà diversos habitatges del poble per obtenir informació dels propietaris,
sempre que aquests ho autoritzin prèviament. Durant la visita, aproﬁtarà per donar consells als veïns així com
respondre els dubtes que tinguin sobre els habitatges. També indicarà si ha observat alguna patologia a vigilar o
reparar, o com ho han de fer per millorar l’accessibilitat, sobretot per a gent gran o amb mobilitat reduïda.
Per últim també s’encarregarà d’informar als joves o a la gent que vol accedir a un habitatge quines opcions són
més favorables, i sobre les ajudes que donen les administracions públiques per rehabilitar o millorar els
habitatges.
Amb tota la informació que reculli, més les dades que l’Ajuntament facilitarà (llicències, obres/rehabilitacions
fetes…), el tècnic podrà fer una diagnosi i deﬁnir unes estratègies i propostes per millorar la situació de
l’habitatge al poble.
Per tal que coneixeu la persona que farà l’estudi i que, si voleu, passarà per casa vostra, us convoquem a la
reunió informativa que es farà el dijous 8 d’octubre a les 19h a la Sala d’Actes del Centre Cívic (També es podrà
seguir en directe pel Facebook). L’organització de l’acte es fa tenint en compte totes les mesures per la Covid19.

Planificació amb les empreses i comerços del poble
La regidoria de Promoció Econòmica engega un procés participatiu per tal de consensuar entre tots quins han
de ser els passos i les accions a fer per dinamitzar econòmicament el poble en els propers anys. És per això que,
gràcies a l’aportació econòmica de la Diputació i a la col·laboració d’un tècnic expert en participació ciutadana
s’organitzaran diverses reunions amb les empreses, comerços, entitats i agents econòmics de Vilajuïga.
Aquestes reunions han de permetre generar propostes per desenvolupar les polítiques de promoció
econòmica del poble en els pròxims anys, per això volem comptar amb la participació de tots els que teniu un
comerç al poble, aquells que regenteu negocis i també de les entitats, que amb els anys han demostrat una
implicació en la dinamització del poble. Junts reﬂexionarem sobre el comerç, el turisme, l’ocupació, la indústria i
les relacions entre Ajuntament i el teixit econòmic de Vilajuïga.
La primera reunió tindrà lloc el dijous 22 d’octubre a les 19h al Pavelló. L’espai ha estat escollit per tal de poder
complir amb les mesures de distància i seguretat per evitar la propagació per la Covid-19.
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opinió dels grups municipals

ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA
La cultura ens farà lliures
“.... seguint el llegat de Paulo Freire, és important tenir present que l’educació consisteix en intervenir en el món
amb l’objectiu de canviar-lo. Més que mai cal iniciar el camí cap a una educació emancipadora que permeti
crear subjectes capaços de pensar per si mateixos. Com remarca la ﬁlosofa Marina Garcés (2017), l’essència
d’una educació emancipadora recau en la voluntat que tenim per “aprendre a aprendre”. Aprendre comporta
aprendre a estimar allò que volem compartir i mostrar al món.” (1)
Per les persones de l’Assemblea per Vilajuïga la cultura en la seva accepció més global i l’educació de les
persones ens han semblat temes prioritaris en la vida de qualsevol comunitat i especialment en pobles petits
com el nostre. En aquest sentit, una vegada al govern de l’Ajuntament hem intentat impulsar, tant com ha estat
possible, polítiques encaminades a potenciar-les.
En aquests darrers mesos, amb plena crisi de la pandèmia de la Covid-19, a la Llar d’infants que considerem
que és un servei essencial –malgrat que sigui deﬁcitari– s’hi han fet les tasques de anteniment que calien, i
tenint en compte que ara encara ens trobem enmig del procés de selecció per a la plaça de director/a,
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’estructura organitzativa ﬁns el moment de l’obertura.
Pel que fa a l’escola, pal de paller de la vida d’un poble, ja que és el lloc on tota la mainada es socialitza, es
relaciona i on se la forma per afrontar la vida adulta amb unes mínimes garanties –en deﬁnitiva és l’espai on tota
la comunitat educativa pot ajudar a fer els futurs ciutadans– des de l’ajuntament s’ha intentat col·laborar i fer
totes les millores que l’equip directiu havia proposat.
Hi ha també un tema nou que creiem important pel que fa a educació, relació entre pobles veïns i de forma
tangencial per l’economia de Vilajuïga. A partir d’unes converses entre la Direcció de l’Institut Illa de Rodes de
Roses, els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilajuïga aquest curs 20202021 hi haurà a Vilajuïga dos grups de Cicles Formatius de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació
Socioesportiva que s’ubicaran en espais municipals.
Pensem que cal seguir per aquest camí i, com és natural, en la mesura que les possibilitats pressupostaries ho
permetin avançar encara més. La cultura i l’educació de tothom (petits i grans) s’ho val. Com deia el poeta, la
cultura ens farà lliures.
(1) La inﬂuència de la cultura i les arts en l’educació
Inés Crosas Remón Becària del Programa d’Estudis i Assessorament Cultural del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals de la Diputació de Barcelona.
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Aquesta pàgina estava destinada a l’article trimestral del Grup Municipal de Junts per Vilajuïga. En aquesta
ocasió han decidit no fer-ne ús.

PROGRAMA D’activitats lúdico - esportives 2020 - 2021

ESPORTS

gimnàstica de manteniment

VILAJUÏGA CLUB DE FUTBOL

DINAMITZACIÓ parc de salut

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Lloc:
Dia:
Hora:

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

0

CAT Vilajuïga
Dilluns i dijous
de 16h a 17h
972 55 25 73

patinatge artístic
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cult. i Esportiu
De dilluns a dissabte
Segons categoria
649 69 28 77

TAEKONDO
0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

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

ALT EMPORDÀ DE VILAJUÏGA
(FUTBOL)
0

Lloc:
Dia:
0
Hora:
+ info:

Camp de Futbol
Dimarts, dimecres i
divendres
de 20.30h a 22.15h
689 24 74 22

0

Coordinació:
Ajuntament de Vilajuïga
Disseny i Maquetació:
Ajuntament de Vilajuïga
Amb el suport de:
Diputació de Girona
Edita:
Ajuntament de Vilajuïga

Ajuntament de
Vilajuïga

0

info:

Camp de Futbol
Dimarts i dijous
Caganius a les 17.30h
Alevins a les 18.30h
Xicu 631 51 68 11

0

Parc de Salut (CAT)
Divendres
a les 11.30h
Ajunta. 972 53 00 05

IOGA

pilates

0

0

Lloc:
Centre Cívic
Dia:
Dilluns i dimecres
Hora: de 20h a 22h
+ info: Meritxell 607 76 91 66

ESCOLETA TRAIL RUNNING
0

Lloc:
Dia:
Hora:

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

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

0

escola ciclisme eobikes
0

Lloc:

Circuit BTT
Zona Espoitiva Mas
Bartret
Dimecres i divendres
de 17.30h a 19h
Jordi 607 83 16 12

Centre Cult. i Esportiu
Dimarts i dijous
de 17.30h a 19h (nens)
de 19h a 20h (adults)
+ info: Eric 646 09 35 93

0
Dia:
Hora:
+ info:

IOGA

DANSA CONSCIENT

0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

0

Centre Cívic
Dimecres
de 20h a 22h
Ana 608 09 56 76

0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Centre Cívic
Dijous
de 19h a 20h
Glòria 679 05 78 71

0

cultura

OCI

COLLA GEGANTERA DE
VILAJUÏGA

taller de la memòria

0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Espai Jove
Dijous
de 17h a 20h
Carles 606 86 72 79

0

Lloc:
Dia:
Hora:
+ info:

Espai Jove
Dimarts
de 16h a 17h
972 55 25 73

ESPAI JOVE
0

CLUB DE LECTURA
0

Lloc:
Espai Jove
Dies i horaris:
- Divendres de
16h a 20h
(de 12 a 16 anys)
- Dissabtes de
10h a 12h
(de 6 a 12 anys)
+ info: Ajunt. 972 53 00 05
0

Lloc:
Dia:
Hora:

+ info:

Biblioteca
2n divendres
1r grup
de 17h a 18.30h
2n grup
de 18.30h a 20h
Biblioteca

Totes les activitats anteriorment descrites compleixen amb la normativa que estableix el PROCICAT per tal
de prevenir contagis per la COVID-19.
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ASSOCIACIONS, ENTITATS MUNICIPALS I veïns de vilajuïga

EO BIKES Vilajuïga
L’escola de ciclisme EO Bikes Vilajuïga ja porta 6 anys en funcionament, amb molts nens/es que han participat
de les activitats que fan. Amb la ﬁnalitat d’impulsar el ciclisme a l’Alt Empordà, l’escola s’ha convertit en el
referent del ciclisme de base a la comarca.
Amb l’inici de curs, el club posa en marxa una nova temporada amb un equip d’amateurs format per 7 corredors
de categories diverses (des de cadets a elit) i amb l’escola, que compta amb un total de 35 nens i nenes d’edats
compreses entre els 5 i els 14 anys. L’escola del club és una bona eina per iniciar-se en la pràctica d’aquest
esport i alhora, descobrir les diverses disciplines: DH (descensos), carretera, BTT i Trial.
De la mà de monitors titulats i formats, l’escola està reconeguda per la federació catalana de ciclisme com una
de les millors del territori gràcies a les seves instal·lacions, tècnics i programa formatiu, així com el volum de
nens/es que té cada any en ella.
Nou circuit
Una de les novetats d’aquest curs és el canvi d’ubicació del circuit, que es trasllada a la zona esportiva de Mas
Bartret. D’aquesta manera, tots els equipaments que acullen regularment activitats esportives estaran agrupats
a la mateixa zona.
Vilajuïga, seu de competicions
Malgrat ser un any complicat pel que fa a les competicions, el club no ha deixat de treballar per fer possible la
celebració de diversos campionats al municipi. El passat mes d’agost es va celebrar el Campionat de Catalunya
XCO, que va acollir 250 corredors, entre els quals dues campiones del món, una campiona olímpica i diversos
corredors classiﬁcats entre els primers 15 llocs del rànquing. A més, durant el cap de setmana, van passar pel
municipi gairebé 1.000 persones. Aquesta va ser la primera prova de ciclisme que se celebrava a la província
després del conﬁnament.
Per arrodonir la temporada, el 17 d’octubre se celebrarà a Vilajuïga la Copa Catalunya Infantil. Pel club, és un
orgull poder ser seu d’aquestes competicions, que totes segueixen el protocol de la Federació de Ciclisme,
amb controls estrictes d’aforament i temperatures.
Per últim, el club EO Bikes Vilajuïga vol agrair la col·laboració de totes les persones que, de forma
desinteressada, fan possible totes les activitats, així com a tots els propietaris de terrenys privats que permeten
el pas de bicicletes.

