Torratxa
La

Serveis
Telèfons d’interès

Ajuntament (Oficines Municipals)
Fax Oficines Municipals
Consultori Mèdic
Ambulàncies
Ludoteca
Piscina
Centre Cultural (Can Ballí)
Pavelló Poliesportiu
CEIP Madrenc
CAP de Salt
Atenció al Ciutadà
Mossos d’Esquadra
Bombers
TMG
Farmàcia
Rectoria (Mossèn)

Serveis
Medicina General
ATS. Infermeria
Extraccions

Matí

Pediatria
Tarda Medicina General
ATS. Infermeria

972-40 50 01
972-23 87 64
972-40 55 33
972-41 00 10
972-40 55 37
972-40 55 36
972-40 55 38
972-23 22 86
972-24 26 12
972-24 37 37
972-40 01 86
088
085
972-24 50 12
972-23 26 05
608-43 58 96

Horaris de serveis
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Oficina de Correus
De dilluns a divendres, de 2/4 de 2 a /4 de 3 i dissabtes
de 9 a 10.
Oficines municipals
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Dimarts, de 4 a 8 de la tarda.
Serveis tècnics
Arquitecte Superior: Josep Salló Collell. Dimarts en
hores d’oficina.
Arquitecte tècnic: Àlex Palacios Boix. Dilluns, dimarts
i dijous, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes.
Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes (cal trucar a l’Ajuntament).

Horaris del consultori mèdic
Dilluns
de 8'30 a 11h
De 15’30 a 19 h
De 16 a 19 h

Dimarts
De 9’30 a 13 h
De 10 a 13 h
De 9 a 10 h
(cita prèvia: Tel.972 40 55 33)
-

Dimecres
-

Dijous
-

de 8'30 a 11h
De 16 a 19 h
De 16 a 19 h

de 8'30 a 11h
De 15’30 a 19 h
De 16 a 19 h

Divendres
De 9’30 a 13 h
De 10 a 13 h
De 9 a 10 h
(cita prèvia: Tel.972 40 55 33)
-

Medicina General: Dr. Miquel Quesada - ATS. Carme Jimenez. Cita prèvia, 972 40 55 33 / 972 24 37 37.
Pediatria: Dra. Ruiz-Cuevas - Infermera Sra. Rebollo. Cita prèvia, 972 40 55 33 / 972 24 37 37.
Pediatria altres pobles de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS): Fornells, dimarts i divendres de 8’30 a 11 h. Bescanó, diàriament de 11’45 a 14 h.
Urgències: Dilluns, dimecres i dijous, de 9 a 13’30 h.: Consultori Fornells (Tel. 972 47 68 02). Resta d’hores: Consultori de Vilablareix o bé CAP
de Salt (Tel. 972 24 37 37)
Assistenta i educador social: Divendres matí a l'ajuntament.

Pl. Germans Sàbat

X. Cugat

Horari Bus Línia 5- TMG
Correus

Pl. Marquès de Camps
Gran Via

Sant Narcís

Pl. de Salt

Sta. Eugènia

Vilablareix
Can Xirgu

Dissabtes
cada mitja hora a partir de 7’25, 7’55,
... fins 12’55 i a les 16’55
a les 7’45, 8’15,... fins 13’45
i a les 17’15

Diumenges i festius
16’55

Arribada a Correus

De dilluns a divendres (feiners)
cada mitja hora a partir de 7’25, 7’55,
... fins 20’55
a les 7’45, 8’15,... fins 21’15

Sortides:
Germans Sàbat

7’15, 7’45,... fins 20’45

16’30 i 21’30

Correus

7’22, 7’52,... fins 20’52

Pl. Marquès de Camps

7’25, 7’55,... fins 20’55

Plaça de Salt

7’35, 8’05,... fins 21’05

Arribada a Vilablareix

7’38, 8’08,... fins 21’08

7’00, 7’30,... fins 13’30
i a les 16’30 i 21’30
7’07, 7’37,... fins 13’37
i a les 16’37 i 21’37
7’10, 7’40,... fins 13’40
i a les 16’40 i 21’40
7’20, 7’50,... fins 13’50
i a les 16’50 i 21’50
7’23, 7’53,... fins 13’53
i a les 16’53 i 21’53

Sortida de Vilablareix
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17’15

16’37 i 21’37
16’40 i 21’40
16’50 i 21’50
16’53 i 21’53
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A

rial

J. MANEL PALLÀS I JULIÀ - REGIDOR DE CULTURA

mb l’afany de donar nous serveis a tots
el vilablaretens, l’Ajuntament, dins els
actes de la Setmana Cultural, inaugurarà
la biblioteca i aula informàtica coincidint
amb el dia de Sant Jordi.
Aquest servei estarà situat en el local de
damunt del Consistori i, de moment, restarà obert de dilluns a divendres, de 5 a
9 de la tarda. La biblioteca serà una aula
de consulta, treball i estudi.
A l’aula informàtica, els ordinadors, sense
impressora, estaran connectats a internet.
Amb la fi que se’n faci un bon ús, la seva
utilització restarà reglamentada.
Esperem que des del primer dia tingui
una bona acollida i segur que escoltarem
els suggeriments que ens puguin arribar,
per a la millora del servei.
Tanmateix, en el mateix local hi haurà
dues sales-despatx de les quals en podran
fer ús les entitats del poble.
Altrament, ens acostem al mes de maig,
per tant, tenim a prop la Festa Major.
Com cada any, el JAV ha estat treballant
durant tot l’any per oferir-nos, durant el
segon i tercer cap de setmana, una festa
amb actes que siguin de la satisfacció
de tothom, des dels més petits al més
grans.
Des d’aquest editorial us encoratjo a què
participeu, tant ens els actes de la Setmana Cultural, com en els de la Festa
Major.
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Resum dels plens i comissions de govern

celebrats entre desembre de 2001 i març de 2002
Plens

Sessió extraordinària del 14 de
desembre

S’aprova per unanimitat el Pressupost General de la
Corporació per a l’exercici 2002, les bases d’execució i la plantilla de personal.

Sessió ordinària del 15 de gener

S’acorda per unanimitat:
• Aprovar el Reglament d’utilització del pavelló
poliesportiu municipal de Vilablareix, d’acord
amb el contingut que consta a l’expedient.
• Aprovar la certificació final, liquidació i recepció
de l’obra “Tancament, vestidors i instal·lacions
del pavelló poliesportiu, 2a fase”. L’import total
de l’obra certificada es de 82.294.950 pessetes.
• Acceptar les ajudes i la normativa del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, referent a l’obra:
“Reforma i adequació de l’Ajuntament”, amb
un pressupost de 21.189.494 pessetes, que es
finançarà de la següent manera: Aportació de
la Corporació: 13.189.194 pessetes, Subvenció
PUOSC: 8.000.000 pessetes.
• Aprovar el projecte d’urbanització de l’entorn
i aparcament del pavelló poliesportiu, amb un
pressupost inicial de 137.937,35 euros.
• Aprovar definitivament els projectes d’obres
següents:
- Projecte per a la construcció de dues passeres per
a vianants al riu Marroc.
- Projecte de construcció d’un giratori a l’encreuament dels carrers Raset i Mosquerola.
- Projecte de pavimentació d’un tram del camí dels
Deu Roures.
- Projecte d’urbanització d’un tram del carrer
Marroc entre el carrer Migdia i la UA Verneda.
- Projecte tipus de gual reductor de velocitat.

Sessió extraordinària del 22 de
febrer

S’acorda per unanimitat:
• Aprovar íntegrament el conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Vilablareix i la societat Lanscape
Vertix, SL, d’acord amb els termes que s’adjunten
a la proposta. Facultar i habilitar l’alcalde-president de la Corporació, tan àmpliament com en
dret sigui possible, per a la subscripció del present
conveni, i documents acompanyats, i en general
per a la plena execució del present acord.
• Interposar recurs de conflicte davant el Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia
local, contra la llei 18/2001, general d’estabilitat
pressupostària.
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Sessió ordinària del 12 de març

S’acorda:
• Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’entorn i aparcament del pavelló poliesportiu.
• Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Girona
i l’Ajuntament de Vilablareix, per a la deixalleria
municipal.
• Aprovar la constitució i el règim de funcionament
de la Comissió informativa especial de desenvolupament urbanístic del sector “El Perelló” i “Can
Pere Màrtir”.
• Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació per procediment obert mitjançant concurs i en expedient
de tramitació ordinària de l’obra de reforma i
adequació de l’Ajuntament.
• Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i expedient de contractació per procediment obert mitjançant concurs i en expedient de
tramitació ordinària de l’obra d’urbanització de
l’entorn i aparcament del pavelló poliesportiu.
• Adherir-se a la declaració de Rubí, en relació a
la millora de les xarxes elèctriques.
• Aprovar l’ordenança reguladora de recaptació de
la taxa a les empreses de subministrament.
• Aprovar el Plec de clàusules administratives
d’explotació i expedient de contractació per procediment obert mitjançant concurs i en expedient
de tramitació ordinària de la concessió del servei
de bar de la piscina municipal.

Comissions de govern
Sessió del 4 de desembre

S’acorda:
• Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès per a
l’execució del projecte “Cuidem als cuidadors”,
dins el programa comarcal de vellesa.
• Concedir a la Parròquia de Sant Menna una subvenció per a les despeses d’organització del Pessebre vivent i la Cavalcada de Reis.
• Sol·licitar a la Diputació de Girona, Secció d’Ensenyament i Cultura, una subvenció per a l’organització del Pessebre vivent i la Cavalcada de
Reis, per cobrir part dels costos.
• Aprovar inicialment el projecte de parades del
bus urbà a la carretera Gi-533, entre els p.k.
2+672,00 i 2+895,00.

Informació

municipal

Resum dels plens i comissions de govern

celebrats entre desembre de 2001 i març de 2002

Sessió del 18 de desembre

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que
sumen la quantitat de 2.053.989 pessetes.
• Ratificar el conveni amb el Servei Català de la
Salut per subvencionar el funcionament, manteniment i equipament del centre sanitari.
• Aprovar l’adquisició d’equipament informàtic
a l’entitat Infoself Girona SL, per import total
de 805.702 pessetes, IVA inclòs. Aquest equipament informàtic és per a l’aula de telemàtica
que l’Ajuntament posarà a disposició del municipi. Tanmateix, s’han obtingut subvencions per
a l’adquisició del ressenyat material.

• Sol·licitar al Servei de Monuments de l’Àrea
d’Ensenyament i Cultura de la Diputació de
Girona una subvenció per assumir part de les
despeses d’adequació de l’entorn de l’ermita de
Sant Roc.
• Entregar a tots els peticionaris de llicències
d’obres majors i llicències d’obres menors, una
placa on hi constarà el núm. d’expedient de la
llicència, per tal que siguin visibles des de la
via pública. Per tal motiu s’abonarà un import
de 30,00 euros per a cadascuna de les llicències
d’obres. L’esmentada quantitat es reemborsarà
quan es retorni la placa una vegada finalitzada
l’obra per a la qual es va concedir la llicència.

Sessió del 8 de gener

Sessió del 5 de febrer

S’acorda:
• Aprovar la 7a certificació de l’obra de “Tancament, vestidors i instal·lacions del pavelló
poliesportiu, 2a fase” per import de 3.853.677
pessetes.
• Aprovar la notificació de la Direcció General
de Relacions amb l’Administració de Justícia de
la Generalitat, del nomenament de Sra. Mònica
Iborra i Giró, Secretària del Registre Civil de
Vilablareix, amb efectes retroactius a 29 d’agost
de 1999.

S’acorda:
• Acollir-nos a la convocatòria per sol·licitar una
subvenció a la secció d’Agricultura de la Diputació de Girona, per la neteja i desbrossament
dels marges dels camins d’accés al municipi, amb
el compromís de realitzar l’actuació per a la qual
es demana l’ajuda econòmica.
• Aprovar definitivament el projecte d’obres de
parades de bus urbà a la carretera GI-533 entre
les p.k. 2+672,00 i 2+895,00.

Sessió del 22 de gener

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que
sumen la quantitat de 96.913,80 euros.
• Sol·licitar al Servei d’Assistència i Cooperació
als Municipis de la Diputació de Girona una
subvenció per import de 12.020,24 euros per fer
front a les despeses de construcció de parades de
bus a la carretera de Santa Coloma. Adjuntar a
la sol·licitud la memòria valorada, redactada per
l’enginyer tècnic Antonio Benito, per import de
44.016,97 euros.
• Sol·licitar al servei territorial de Carreteres de
la Generalitat una aportació econòmica, en relació als treballs d’enllumenat públic de les dues
rotondes a la carretera GI-533.
• Aprovar la presentació d’al·legacions a l’entitat
Gas Natural, sdg, SA en relació a la manifestació
dels ingressos bruts procedents de la facturació
de gas al municipi, exercici 2001, vist que gairebé
retrocedim a la facturació de l’exercici 1999,
quan en el municipi ha estat costant el creixement
de nombre d’habitatges construïts i la incorporació d’indústries.

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que
sumen la quantitat de 57.960,09 euros.
• Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de subvenció per a l’equipament del consultori local,
per un import de 2,405,05 euros, concedida per
resolució del Conseller de Sanitat i Seguretat
Social del dia 31 de juliol i l’Ajuntament es
compromet a observar en la seva inversió i justificació les normes aprovades per ordre de 28
de febrer de 2001, que també coneix i accepta
l’Ajuntament.
• Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació mitjançant concurs
públic d’una llicència d’Auto-taxi per al servei
de transport urbà de viatgers.
• Requerir de la Demarcació de Carreteres de l’Estat i al Servei de Carreteres de la Generalitat
per tal que procedeixen a solucionar l’omissió
i s’indiqui adequadament l’accés a Vilablareix
en les sortides de la nova infraestructura viària
d’accés a l’autopista A-7.
• Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una
subvenció per fer front a part de les despeses de
conservació de les lleres públiques que transcorren pel municipi.

Sessió del 19 de febrer
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celebrats entre desembre de 2001 i març de 2002

Sessió del 5 de març

S’acorda:
• Aprovar la devolució d’aval bancari al promotor
Codesport, SA.
• Aprovar l’adquisició d’una fotocopiadora, mitjançant una operació de renting.

• Aprovar el padró de contribuents de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, exercici
2002.
• Sol·licitar a la Secció de Cultura de la Diputació
de Girona una subvenció destinada a finançar
l’audició de sardanes de l’Aplec de Sant Roc
2002.

Quants més millor...
LLORENÇ MUÑOZ I LÓPEZ, 1R TINENT D’ALCALDE

"E

ls amics són com els estels... no sempre els
veus però sempre saps que hi són”.

Ara que ja tenim un nou exemplar de la revista (i
és la número onze!), ara que som a les portes de la
primavera i ara que hem deixat enrere els dies de
festes nadalenques, de celebracions, de banquets i
en els quals hem pogut gaudir d’una forma molt
especial de la companyia dels éssers estimats, és
ara, en aquests dies, quan val la pena dedicar uns
minuts a la reflexió i a mirar enrere i ens adonarem de com, durant el mes de desembre, tots ens
transformem una mica.
És curiós com fins i tot en el poble més petit
és capaç d’organitzar-se un grup de persones al
voltant d’un projecte i amb tota la il·lusió i l’esforç
possibles fer-lo una realitat i, per què no dir-ho,
un èxit. En el cas de Vilablareix, els exemples
serien El Pessebre vivent, la Cavalcada de Reis,
la Quina i altres projectes que al llarg de l’any
també tenen la mateixa característica: la dedicació
desinteressada d’un grup de persones per portar a
terme una activitat que -ja sigui pel seu caràcter
lúdic, cultural o social- sempre repercuteix favorablement en la resta de veïns. Poques vegades es
reconeix i es valora suficientment l’esforç en un
nucli de població reduït com Vilablareix (té uns
2.000 habitants) per trobar “voluntaris” suficients
i per portar a terme tantes activitats.
Els que aquests dies han pogut participar en qualsevol d’aquestes activitats, segurament encomanats per “l’efecte desembre”, han pogut gaudir de
quelcom que potser no han percebut en la seva
totalitat: la proximitat cap als seus veïns, la facilitat
per compartir un esforç, una alegria, una estona
agradable i, sobretot, la facilitat per comunicar-nos
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entre tots.
L’important i recomanable a partir d’aquests
moments és no perdre aquesta comunicació, aquesta
proximitat, “trencar el gel” quan coincidim en
altres moments del dia a dia: escola, consulta del
metge, fleca, ludoteca, pavelló d’esports, etc. per,
poc a poc, anar coneixent-nos una mica més i
de ben segur que, al capdavall, la propera vegada
que tinguem ocasió de coincidir en qualsevol acte
del poble tots plegats, cada cop seran menys els
desconeguts i més els amics que es retroben.
Des d’aquí vull encoratjar a tots els organitzadors
que, cada any, amb el seu esforç i dedicació, ens
permeten gaudir de bones estones i sobretot ens
donen motius per apropar-nos més els uns al altres
i, al mateix temps, vull animar la resta a participar el
més activament possible en tots els actes populars
que es realitzin al nostre municipi.

Informació

municipal

Comparativa de pressupostos
DAVID MASCORT I SUBIRANAS - REGIDOR D’HISENDA I PATRIMONIS MUNICIPALS PER ERC

U

n any més, m’adreço a totes i tots vosaltres en aquest primer número de l’any de La Torratxa
per fer-vos una petita explicació del pressupost de l’exercici. Tal i com us deia l’any passat,
el del 2000 va ser el primer pressupost que vam fer i vam haver de basar-nos una mica
en la intuïció de quina seria l’evolució dels ingressos i les despeses durant l’any. En el del
2001, en canvi, ja teníem una certa base real d’on partir i que ens va servir per poder ajustar
molt més el pressupost.

Un cop examinats els dos exercicis, crec que podem
estar molt contents del percentatge d’ajustament i
execució dels dos pressupostos, ja que no ha calgut
fer grans canvis respecte dels que vam aprovar a
l’inici dels dos exercicis per arribar a final d’any
(si no comptem amb les subvencions que crèiem
que ens concediria la Generalitat i que, per raons
estrictament polítiques, no han arribat).
Centrant-me ja en el pressupost d’aquest any 2002,
podem dir que ja disposem d’unes dades absolutament fiables dels ingressos que té el nostre Ajuntament durant l’exercici i, amb això, som capaços
d’ajustar les despeses corrents i d’inversió a aquests
ingressos (d’alguna manera, ja no hem de fer exercicis d’imaginació sobre quants diners arribaran
al municipi durant l’any o sobre quants “imprevistos” procedents d’exercicis anteriors ens trobarem
durant l’any).
Com veieu en la comparativa dels tres exercicis,
hem estabilitzat els ingressos corrents del municipi
i depenem menys de l’endeutament i les subvencions que rebem per poder fer les mateixes actuacions
(o més).

(51.086) d’aquest any-. Aquí es reflecteix la línia
de treball que seguim des de l’equip de govern: la
justícia social comença perquè tothom pagui el que
li correspongui i així fem possible que els impostos
no s’hagin d’augmentar més que l’IPC (el cost de
la vida).
El Capítol II recull l’impost sobre obres i construccions i la nostra previsió de l’exercici passat es veu
corroborada aquest any, ja que és superior, però
molt lluny del que crèiem el 2000 (és el que deia
al principi de les dades fiables).
El Capítol III, que recull les taxes de deixalles,
piscina, etc., segueix una evolució semblant a la
del capítol I pels mateixos motius. L’augment que
observeu es produeix en gran part pel cobrament
de les taxes d’ús del pavelló i per la gestió del
menjador (que no té significació perquè tants diners
es cobren tants se’n paguen, però que és un servei
més que oferim des de l’Ajuntament).
Si ens fixem en les transferències corrents que es
reben de la resta d’administracions (Capítol IV)
també es veuen incrementades i això es deu a
tres factors: l’augment dels ingressos que rebem

PRESSUPOST D’INGRESSOS
2000

2001

2002

DESCRIPCIÓ CONCEPTE

CONSIGNACIÓ

CONSIGNACIÓ

CONSIGNACIÓ

IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

377.264,54
78.131,57
188.719,60
207.512,33
300,51
143.040,88
390.657,87
1.385.627,30

551.821,13
27.646,56
232.303,20
262.431,94
961,62
197.131,97
180.303,63
1.452.600,04

527.515,68
38.464,27
262.528,10
299.304,03
396,67
75.126,51
180.303,63
1.383.638,89

CAPÍTOL I.-

Analitzant el pressupost per capítols, veiem que
en el Capítol I, on s’inclouen els impostos que
té cedits l’Ajuntament des de l’IBI fins a l’IAE,
el pressupost s’estabilitza en l’import pressupostat
l’any passat, tot i que es produeix una petita disminució per l’extraordinari increment de l’exercici
2001 en el capítol de les plusvàlues -19.500.000
pessetes (117.197 euros) contra els 8.500.000

de l’Estat directament a través del Fons Nacional
de Cooperació Municipal (l’actualització constant
que fem del cens municipal té els seus fruits), la
quantitat anual que hem aconseguit del Departament de Sanitat per al manteniment del dispensari
municipal (21.035,42 euros) i la subvenció que
aconseguim de l’Agència Catalana de l’Aigua per
netejar les lleres del riu (projecte que fa del riu
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Informació

municipal

un espai utilitzable i sostenible i que tenim molt
endavant i que continuarem al llarg de tot el terme
municipal).
En el Capítol VII, que és el que recull les diferents
subvencions que rebem d’altres administracions es
reflecteix la nostra cura a l’hora de pressupostar les
subvencions que ens concediran. Com he dit abans,
la conjuntura política actual fa que no siguem dels
municipis predilectes per part de la Generalitat pel
que fa a concedir-nos subvencions i que ens passin
al davant altres municipis amb menys habitants
i, per tant, amb menys necessitats. En tenim un
clar exemple en el darrer Pla d’Inversions en Equipaments Esportius de Catalunya on s’han donat
subvencions a municipis que no els pertocava (no
entraven dins el que ells anomenen xarxa bàsica
d’equipaments esportius) i nosaltres ens n’hem
quedat fora. S’espera per a aquest any un nou pla
d’inversions i sembla que ara sí que ens tocarà,
però nosaltres no les hem comptabilitzat en el
pressupost per no tornar a quedar escaldats com
aquest any anterior.
En el capítol dels passius financers (préstecs i
crèdits que demana l’Ajuntament per dur a terme
les seves inversions) podeu observar que mantenim
el mateix import d’endeutament que l’any passat.

El capítol de les despeses financeres augmenta pel
préstec realitzat l’any passat.
En les inversions reals es produeix una disminució pressupostària del 20% causada, pràcticament,
pel fet abans esmentat de no comptabilitzar cap
subvenció prevista, ja que si les haguéssim comptabilitzat estarien totes destinades a inversions. És
de preveure que aquesta partida pateixi alguna
alteració en el cas que ens concedeixin alguna de
les subvencions sol·licitades.
La darrera partida, la de passius financers, augmenta considerablement perquè durant aquest exercici comencem a amortitzar els préstecs fets en els
exercicis 2000 i 2001.
Per acabar, voldria fer-vos esment d’una acció que
pretenem dur a terme en els propers exercicis. Ja fa
temps que ens ronda pel cap donar la possibilitat
a totes i tots vosaltres, com a veïnes i veïns del
poble i, per tant, destinataris finals de totes les
inversions que s’hi duen a terme, de participar en
la confecció dels pressupostos municipals i que
sigueu vosaltres qui pugueu decidir com s’han
d’emprar els diners municipals destinats a inversions (de qualsevol tipus, en equipaments, de tipus
social, etc.). Per això, aquest any vinent us farem
a mans la informació corresponent per, si en teniu

PRESSUPOST DE DESPESES

DESCRIPCIÓ CONCEPTE

DESPESES DE PERSONAL
CAPÍTOL II.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS
I SERVEIS
CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS
CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I.-

Entraré ara a analitzar una mica el pressupost de
despeses i el primer que s’observa és que el capítol
de personal augmenta només el cost de la vida i que,
per tant, el que no fem és dotar-nos d’una estructura
molt costosa per al municipi (s’ha de valorar molt,
per tant, la feina que du a terme el personal de
l’Ajuntament, ja que essent els mateixos fan molta
més feina).
Pel que fa al capítol II (que inclou les despeses de
llum, telèfon, autobús, Festa Major, servei de recollida de deixalles, etc.) experimenta un augment del
7% motivat pels cada vegada més nombrosos serveis que ofereix l’Ajuntament i que tenim l’orgull
de dir que funcionen molt bé.
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2000

2001

2002

CONSIGNACIÓ

CONSIGNACIÓ

CONSIGNACIÓ

239.255,63

261.680,63

268.100,72

357.105,89
27.094,89
68.974,55
651.196,62
41.999,72
1.385.627,30

419.367,78
32.682,98
38.014,02
670.429,00
25.918,03
1.452.600,04

444.204,84
38.673,83
38.639,28
531.294,70
62.726,52
1.383.639,89

ganes i ho creieu convenient, participar de forma
activa en les decisions municipals.
Tan sols em queda recordar-vos que tant jo, com
a Regidor de l’àrea d’Hisenda i Patrimoni Municipals, com la resta de personal de l’Ajuntament,
estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta
que tingueu sobre el pressupost del vostre poble
i que seguirem treballant en el mateix sentit que
fins ara: l’increment dels pressupostos municipals
sense apujar els impostos i la transparència total i
absoluta pel que fa a les despeses.

Actualitat
EVA ESCUÍN I MÒNICA GARCIA

Nadal
Aprofitant que no hi havia escola del dia 27 de
desembre fins al 5 de gener, vam estar ben entretinguts amb la Ludo-casal.
Aquests dies de festa els vam dedicar a preparar
tallers per celebrar aquestes dates tan assenyalades.
També vam estar fent jocs de fira amb material
reciclat i diversos jocs per les places del poble.

Actualita

Ludoteca Les Orenetes

El 4 de gener al matí els tres Reis d’Orient varen
fer una gran descarregada de regals: billar, pales de
ping-pong, diana, castell exin, mikado gegant,… i
moltes altres coses. Ens vàrem posar molt contents,
ja que van portar tot allò que necessitàvem. Què
intel·ligents que són aquests reis!
Per celebrar-ho com mereixia l’ocasió, ens vam
menjar un pastís de galeta i xocolata que havíem
fet entre tots. Era deliciós!

Racó
dels contes
La campanya “Racó dels contes” ha continuat un

cop passades les festes de Nadal. Els dies 22 de
gener, 5 i 19 de febrer, 19 de març i 2 d’abril, han
vingut contistes a explicar-nos les seves històries.
Esperem poder gaudir d’aquesta campanya en properes edicions.

Setmana
Santa
No queden gaires dies perquè arribi la Setmana

Santa. Tenim les festes molt a prop i com cada any
la ludoteca obrirà de matins (9h -13h) del dia 25 al
28 de març. Aquests 4 dies farem ludo-casal i hem
preparat un munt d’activitats per a tots aquells nens
i nenes que no marxin de vacances i ens vulguin
venir a veure.

Setmana
cultural
Mes d’abril, 23, Sant Jordi i… no pot faltar la

Setmana cultural. Aquella setmana hi ha preparades
activitats per a tota la gent i sobretot per als nens
i nenes del poble.
El dia 26 a 2/4 de 8 del vespre tenim tots una cita
al teatre del poble, ja que els nens/es de la secció
de teatre de la ludoteca i els de funky han preparat
una obra musical. Pot ésser una experiència molt
enriquidora i divertida, ja que és la primera vegada
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Actualita

Actualitat

que ho faran conjuntament. Segur que és tot un
èxit, si més no, per l’esforç que hi haurem posat.
Ànims i com se sol dir: Molta merda!

III
Mercat boig de la joguina
Com ja comença a ésser tradició el dia 27 d’abril

a les 4 de la tarda tindrà lloc el III Mercat boig
de la joguina. Aquest any, si no hi ha res de nou,
es farà al Pavelló. Quan s’acabi hi haurà un grup
d’animació infantil en el mateix lloc.
Tot seguit us volem recordar la normativa per poder
participar en aquest Mercat, una activitat que està
oberta a qualsevol nen o nena del poble, no cal ser
soci de la ludoteca municipal.
Cal recordar:
• Portar com a màxim 10 objectes lúdics (joguines,
jocs, cromos, llibres, còmics…) al Pavelló el
mateix dia 27.
• Aquests objectes han d’estar en bon estat, encara
que siguin vells.
• Els nens i nenes de 3 a 5 anys que vulguin
participar-hi hauran de venir acompanyats d’un
adult.
• Tots aquells que vulguin participar-hi ho hauran
de comunicar a les ludotecàries abans del dia 26
d’abril per tal de saber la quantitat d’objectes que
es portaran i l’espai que es necessitarà. Podeu
contactar directament o trucant al número de
telèfon 972 40 55 37 (tardes).
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Casal
d’estiu
Encara queda molt per al mes de juliol, però des de

l’Ajuntament i la ludoteca comencem a moure’ns
per organitzar el Casal d’estiu. Les famílies que
vulguin inscriure els seus fills podran optar per les
següents opcions:
De l’1 al 31 de juliol - de dilluns a divendresMatí ................................. 80 euros
Matí + dinar .................... 180 euros
Matí + dinar + tarda ........ 232 euros
Matí + tarda..................... 130 euros
Tarda ............................... 56 euros
Preu per setmana (5 dies)
Matí ................................ 22 euros
Matí + dinar .................... 48 euros
Matí + dinar + tarda ........ 62 euros
Matí + tarda..................... 35 euros
Tarda ............................... 16 euros
Només dinar: 5,25 euros, inclou vigilància d’1 a
3 de la tarda.
Aquest preus són per als nens i nenes empadronats
a Vilablareix.
El 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, festa local,
i 26 no hi haurà Casal. El dia que els nens/es facin
una sortida hauran d’emportar-se el dinar.
HORARIS
Matins : 3⁄4 de 9 a 13 h.
Tardes: de 15 a 18 h.
EDATS
Nens i nenes de 3 a 12 anys
LLOCS
CEIP Madrenc
Piscina Municipal
Pavelló poliesportiu
El 27 de maig a 2/4 de 9 del vespre es farà al teatre
una reunió de pares. A mitjans del mes de maig es
distribuirà la publicitat del Casal.
MONITORS I MONITORES
Els nois i noies que estiguin interessats a fer de
monitors/es del Casal d’estiu han de portar el seu
currículum a l’Ajuntament de Vilablareix abans del
3 de maig. Feu constar la vostra preferència horària
(tenen prioritat els que siguin del poble, títol de
monitor/a i experiència).

Colònies
Enguany us proposem una nova activitat per a les

vacances d’estiu. Del 5 a l’11 d’agost podeu passar
uns dies a la casa de colònies el Xalió de Sant
Miquel de Campmajor. S’hi poden inscriure tots els
nens i nenes que tinguin entre 6 i 12 anys. El preu
total és de 184 euros i s’ha de fer una prereserva a
l’Ajuntament del 25% (46 euros) abans del dia 22
de març de 2002. La resta de l’import s’ha de fer
efectiu abans del 5 de juliol de 2002.

Actualitat

L’Ajuntament de Vilablareix i el claustre de
professors del CEIP Madrenc van organitzar el
3r Concurs de christmas de Nadal, en el qual
van participar tots els alumnes del centre, des
d’Educació Infantil fins a 6è de Primària.
Tots els participants van rebre un obsequi i
els seus christmas es van exposar al Centre
Cultural Can Ballí del 27 de desembre de 2001
al 4 de gener de 2002.

Curset de cuina
d’estiu a Can Ballí

Actualita

3r Concurs de
christmas de
Nadal

Dilluns 20 i 27 de maig i 3 i
10 de juny
HORARI: 8 de la tarda
PREU: 28 euros
PROFESSORA: Núria Lladó
INSCRIPCIONS: A l’Ajuntament abans
del 15 de maig
DATES:

PLACES LIMITADES

XII Marxa Popular
Sant Roc
Diumenge, 26 de maig de 2002
Us hi esperem!

CEIP Madrenc
Els nens i nenes guanyadors del concurs.

Els guanyadors en els diferents cicles de primària van ser els següents:

Educació Infantil
LÍDIA PÉREZ
LAURA PÉREZ
ARNAU NICOLÁS

Cicle Inicial (1r i 2n d’EP)
1a ARIADNA ÁLVAREZ
2n JOAN ALBERT GARCIA
3a LAURA PINILLA

Cicle Mitjà (3r i 4t d’EP)
1r XAVIER GARCIA
2a AIDA FUENTES
3r ÀLEX FERNÁNDEZ

Cicle Superior (5è i 6è d’EP)
1a CRISTINA CHERINO
2n MIGUEL CASTILLEJOS
3r ÈNIA PÉREZ

L’escola pública Madrenc obre la preinscripció escolar per al proper curs el
dia 6 d’abril del 2002.

Monitors/es

Els nois i noies interessats a fer de
monitor al casal d’estiu d’enguany
poden portar el seu currículum a
l’Ajuntament abans del 3 de maig.
Feu constar la vostra preferència
horària.
Tenen prioritat els nois/es del poble,
amb títol de monitor d’esplai i experiència.
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Actualitat

Funky a Vilablareix

El funky és una de les activitats que es venen
desenvolupant al nostre poble amb una bona
resposta per part dels vilablaretencs, tal com
ho demostra el fet que hi hagi grups de petits,
mitjans i grans.
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Humana recull
més d’una tona de
roba usada a
Vilablareix l’any
2001
Humana és una associació dedicada a la cooperació al desenvolupament mitjançant la recollida de la roba usada que els ciutadans dipositen
en els contenidors que aquesta entitat té distribuïts en diferents localitats del nostre país.
Segons les dades facilitades per la mateixa
associació, Humana va recollir, l’any 2001, en
els contenidors que té instal·lats a Vilablareix,
un total de 1.040 kg de roba usada.
D’aquests 1.040 kg de roba usada dipositats
pels veïns de Vilablareix en els contenidors
d’Humana, 510 kg es recolliren durant el primer
trimestre de l’any passat, 250 kg el segon trimestre, 130 kg el tercer trimestre i 150 kg el
quart trimestre.

Vilablareix nevat

La nevada que va caure el dia 13 de desembre
de l’any passat va canviar radicalment la
imatge de Vilablareix, tal com es pot apreciar
en la fotografia, que ens recorda que aquest
hivern la neu no va faltar a la cita amb el
nostre poble, encara que només fos durant
unes quantes hores.

Actualitat

L

Actualita

Les activitats de les festes
nadalenques en imatges

es passades festes nadalenques, a Vilablareix, es van organitzar diferents activitats tradicionals
en aquestes diades tan assenyalades.
Tot seguit us fem una repàs fotogràfic d’algunes d’aquestes activitats que es vénen realitzant
un any rere l’altre i que, majoritàriament, tenen una molt bona acollida per part dels veïns i
veïnes del nostre poble.

Diferents escenes del Pessebre vivent, que
enguany va arribar a la seva 27a edició i
que es van poder contemplar els dies 23, 24
i 26 de desembre als voltants de l’església
parroquial.
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Concert de Nadal a l’església de Sant
Menna a càrrec de la Coral Sant Cugat de
Salt.

L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de l’Ajuntament.

L’alcalde Enric Vilert dóna la benvinguda
als Reis.
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La Quina nadalenca es va fer al pavelló
poliesportiu els dies 29 de desembre de
2001 i 1 de gener de 2002.

Tema

L’assistència a l’Aplec de
Sant Roc del 2002 va ser
multitudinària.

Aplec de Sant Roc
J. MANEL PALLÀS - REGIDOR DE CULTURA

C

om cada any, el segon diumenge de quaresma, enguany el 24 de febrer, es va celebrar
l’Aplec de Sant Roc.
En els últims anys era preocupant veure com
l’aplec anava a menys, anava minvant la
participació de la gent: una cosa era segura,
no el podíem perdre.

Recordo aquells anys de les llargues cues de petits
i grans que s’hi apropaven des dels pobles veïns
d’Aiguaviva, Salt, Bescanó, Fornells... Els grups
de nois i noies que hi venien per gaudir del nostre
aplec, potser perquè no tenien les comoditats i
diversions d’avui.
Més endavant, aquesta comoditat va fer que la gent
s’hi apropés amb el cotxe. Qualsevol indret era bo
per aparcar, però per arribar al prat de l’església
s’havia de fer, a vegades, una llarga caminada, per
això, els del Perelló ja ens hi apropàvem a peu. La
quantitat de visitants era molt nombrosa.
Gent per tot arreu. Els camps ocupats. Falta d’espai
per poder ballar bé les sardanes. Si et descuidaves
et quedaves sense torrons...

Les sardanes de la tarda van anar a càrrec de la cobla “La Principal
de Banyoles”.

15

Tema

La façana de l’ermita, recentment restaurada.

Aquesta manifestació els últims anys es perdia,
era preocupant veure el que havia sigut el nostre
aplec i en què s’estava convertint. Pràcticament es
podia aparcar a peu de l’església, poca gent a la
ballada de sardanes, no ens havíem de preocupar
per quedar-nos sense torrons...
L’aplec d’aquest 2002, al fer-lo a l’ermita, s’ha
tornat a revifar. Era un goig veure grups de gent
pujant i baixant a peu per la carretera bona part del
matí. També molts hi van pujar amb cotxe, sobretot
la gent gran. S’ha d’agrair a en Nando Marcó, en
Xapes, per deixar-nos aparcar en el seu camp.
El reclam era veure la restauració de l’ermita,
una restauració que ha estat molt ben rebuda no
solament pels vilablaretens, sinó també per moltes
persones dels nostres pobles veïns.
Durant tot el dia va ser un continu entrar i sortir
persones de l’ermita, des del moment en què es va
obrir per a la missa, cerimònia en la qual molta
gent no hi va poder participar directament per falta
d’espai. De grups de familiars i amics escampats
pel prat i pel bosc per fer la costellada. A la tarda,
l’audició de sardanes, a càrrec de la cobla “La
Principal de Banyoles”.
Alguns no van marxar fins ben entrada la tarda,
quan fins i tot començava a fer-se fosc. Hem de dir
que, malgrat ésser el mes de febrer, el temps ens hi
va acompanyar, ja que va fer molt bon dia.

Imatge de l’interior de l’ermita de Sant Roc.
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Entrevista
Miquel Nespreda

mig segle de masover a Can
Gruart del Perelló
R. PONSATÍ

"V

aig néixer el 30 de maig de 1921 a
Sant Martí de Llémena, on vaig viure
fins als 30 anys”, explica en Narcís,
que és el gran dels set fills que van
tenir els seus pares, en Narcís i la
Carme.

En Miquel va anar a
l’escola de Sant Martí
de Llémena dels 6 als
14 anys, quan va
començar a treballar
a bosc. Del col·legi
recorda que “érem
entre 40 i 50 nens i
nenes de totes les edats
que anàvem amb el
mateix mestre, que ens
ensenyava el català i
matemàtiques”.
A bosc, en Miquel va
treballar-hi dels 14
fins als 30 anys, tallant
alzines i fent carbó
vegetal per la zona de
Sant Martí de Llémena. “Es treballava
en colles i els dos
En Miquel Nespreda i Serra als
mesos d’estiu que no
21 anys, quan feia el servei milihi havia feina al bosc
tar a Barcelona.
anàvem per les cases
de pagès a segar i batre”, explica en Miquel, que
assegura que a Sant Martí de Llémena “a part de
quan van passar els nacionals”, no es va viure
cap episodi destacat durant la guerra civil, que va
esclatar quan ell tenia 15 anys.
El 24 de març de 1946 en Miquel es va casar amb la
Matilde Trias Parés, una noia de Llorà, poble que
forma part del mateix municipi de Sant Martí de
Llémena. “Vaig conèixer-la l’any 1938, passejant
per la carretera, i no ens vam casar fins al cap de
sis anys, perquè abans vaig haver de fer el servei
militar a la Caserna de Jaume I de Barcelona
durant 3 anys i mig, tret dels 3 mesos que vaig
passar-me en el destacament que hi havia a Pals,
per vigilar la costa, ja que aleshores estàvem en
plena 2a Guerra Mundial ”.

El matrimoni Nespreda-Trias fa 51 anys que fan de masovers del
mas Gruart del Perelló.

En Miquel i la Matilde van tenir cinc fills -en
Joaquim, que va morir d’accident als 19 anys, en
Fèlix, la M. Carme, la Pepita i el Lluís, que els hi
han donat 9 néts que actualment tenen entre 19 i
27 anys d’edat.

Can
Gruart del Perelló
L’any 1951, el matrimoni, que aleshores ja tenia els

primers fills, va decidir traslladar-se a Vilablareix
per tal de fer de masovers de Can Gruart del Perelló,
una feina que continuen fent avui dia, quan ja ha
passat més de mig segle.
Amb el canvi de residència, en Miquel va començar
a dedicar-se a l’agricultura i a treballar les 105
vessanes de terra que aleshores tenia el mas de Can
Gruart, que en alguns documents oficials també
s’anomena Torre Romaguera. “Sembràvem blat,
ordi i blat de moro i durant una època també vam
sembrar-hi naps”, comenta en Miquel, que al llarg
dels anys ha comptat amb l’ajuda dels seus tres fills
per treballar la terra. “En Joaquim va fer de pagès
fins que va patir l’accident mortal i després va
fer-ne en Fèlix fins que va anar a la mili, mentre que
en Lluís va treballar-hi durant 20 anys, de mitjans
dels 60 a mitjans dels vuitanta”, refereix.
Per complementar els ingressos que obtenia fent
de pagès, en Miquel va fer diferents feines relacionades amb el transport de mercaderies i persones,
aprofitant les 5 o 6 furgonetes que ha tingut des
que viu a Vilablareix. “Em vaig passar 25 anys
portant la llet de Vilablareix a Girona i també vaig
portar fruita als Frigorífics de Girona, així com
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Entrevista
Miquel Nespreda

En Miquel i la seva dona, Matilde Trias, quan van casar-se el març
de 1946.

En Miquel i la Matilde a la coberta del vaixell amb el qual van fer un
creuer pel riu Nil l’any passat.

als treballadors que feien els canals d’aquí del
poble”, assenyala.
Malgrat que no treballa la terra des que va jubilar-se
als 66 anys, els últims 15 anys en Miquel ha continuat encarregant-se de l’explotació de la finca,
que actualment té 70 vessanes de terra, ja que
els propietaris van vendre les 35 restants per tal
d’urbanitzar-les i fer-hi habitatges nous. “Llogo
una colla d’autònoms per treballar aquestes 15
hectàrees de terra, que cada any produeixen dues
collites de blat de moro i raigras per a les vaques,
ja que la finca disposa d’un pou que ens permet
regar”, manifesta en Miquel, que troba que abans
la feina de pagès era molt més dura perquè requeria
més esforç físic i moltes hores de dedicació al no
haver-hi les màquines que hi ha ara. En aquest
sentit, en Miquel explica que al llarg dels anys
ha tingut 7 o 8 tractors, des del primer de rodes
de ferro fins als moderns Ebro, passant per 4 o
5 Land.
A part d’encarregar-se de la gestió de la finca, des

que va retirar-se, en Miquel acostuma a anar cada
dia a jugar a les cartes al Casal dels Jubilats. “Som
una colla d’entre 12 i 15 homes que juguem de 2/4
de 4 a les 7 de la tarda. Fem el canari a 10 cèntims
d’euro, de manera que al cap del dia, com a molt
pots perdre o guanyar un euro”.
A en Miquel i la seva dona els hi agrada tant
viatjar que no solament van a les excursions que
s’organitzen des del Casal de Jubilats, sinó també
a les que fan diferents agències de viatges. Així,
a més de les sortides d’un dia a diferents indrets
de Catalunya, els últims anys han estat gairebé per
tot l’Estat espanyol -Galícia, Andalusia, Madrid,
València...- i també han fet algun viatge a l’estranger, habitualment acompanyats de les seves filles.
“Hem anat a Itàlia, França, Holanda i d’altres
llocs d’Europa”, diu en Miquel, que assegura que
els viatges que li han agradat més han estat els que
ha fet últimament: “El que vam fer l’any passat a
Egipte, on vam fer un creuer de set dies pel riu Nil,
i el d’aquest any a la República Dominicana”.

En Miquel i la Matilde amb els seus nou néts.

Revista de Vilablareix Any III - Març 2002 -

Història
El patrimoni de l’església parroquial de
Vilablareix a principis del s. XIX
EDUARD TEIXIDOR

El Concili de Trento (1560) va suposar un gir
important en les directrius i en el plantejament de
l’Església catòlica tant a nivell doctrinal com en
el pràctic.
Entre moltes altres convencions que s’hi estipularen, es va establir l’obligació, per part dels Bisbats,
de controlar millor la vida pastoral i devocional de
les seves parròquies a través de visites periòdiques
i regulars. Seran les anomenades visites pastorals.
Anteriorment, aquesta mena de control mitjançant
les visites ja es duia a terme però d’una manera
molt irregular en el temps, i es produïen llargs
períodes entre visita i visita. Així doncs, a partir
de Trento, es pretén que les visites siguin més
freqüents i comunes.
En aquestes visites, un enviat del bisbe, anomenat
visitador, passava parròquia per parròquia del
Bisbat i en descrivia el que hi havia a cadascuna, de
tal manera que es pot dir que realitzava una radiografia del patrimoni existent a les parròquies.
En aquestes narracions podem trobar relatats tots
els elements que hi havia en qualsevol parròquia,
des d’objectes litúrgics o religiosos fins a tot allò
relacionat amb la vida quotidiana del rector (atuells
domèstics, mobiliari, etc.).
En l’Arxiu Diocesà de Girona es conserven els
documents de 56 visites(*) realitzades a la parròquia de Vilablareix que comprenen des del segle
XIV fins al XIX, tot i que la majoria corresponen,
lògicament, als anys posteriors a Trento i més
concretament entre 1560 i 1658.
La majoria de documents estan escrits en llatí
(llatí vulgar), encara que també n’hi ha en català
i castellà, que correspondrien als més tardans. Cal
afegir, però, que no és rar trobar el llatí barrejat
amb català i castellà.
Per altra banda, tot i que els documents solen
seguir una mateixa estructura organitzativa, no tots
donen la mateixa informació, ja que els visitadors
a vegades podien ser molt minuciosos en les seves
descripcions, mentre que en altres ocasions donaven una informació molt concisa.
Una visita a la parròquia de Vilablareix interessant
a destacar seria la que va tenir lloc el 24 d’octubre
de 1828(**), bàsicament per dues raons: la qualitat
i quantitat de la informació que ens proporciona el
document que relata la visita, i perquè és la primera
visita que rep la parròquia després de la Guerra
del Francès (1808-1814) o altrament dita Guerra
de la Independència. Cal recordar que aquest esdeveniment bèl·lic és, juntament amb la Guerra de
Successió (1702-1714), les desamortitzacions del
segle XIX i la Guerra Civil (1936-1939), un dels
tristos episodis més importants de destrucció del
nostre patrimoni.

El document que ens relata la visita del 1828 s’inicia esmentant el fet que el visitador és rebut pel
rector i altres sacerdots a les portes del temple.
Tot seguit, després d’entrar a l’església i “visitar” el
Sant Sagrament i les fonts baptismals, les quals es
troben ben conservades, el visitador repassa l’Altar
Major sobre el qual fa les dues consideracions
següents: està en bon estat i decentment fundat.
Acte seguit se’ns enumera la resta d’altars de la
parròquia: el de Nostra Senyora dels Dolors, el del
Crucifix, el de Nostra Senyora del Rosari i el de
Sant Isidre.
La visita prossegueix amb l’observació dels llibres
parroquials. D’aquests només se’n conserva un
d’abans de la Guerra, el dels baptismes que data de
1769, mentre que la resta són posteriors a 1810.
A continuació, el visitador anota tots els objectes
de la rectoria: 1 calze de plata i altres de bronze,
una veracreu, incineraris, atuells per al baptisme,
candeles, 1 capa i 4 casulles de color, 2 capes i
1 casulla de color negre, 3 albes, 5 corporals i 7
purificadors.
Pròpiament la visita s’acaba amb la descripció
de la Capella de Sant Roc sobre la qual se’ns
informa de l’existència d’un altar amb un objecte
ornamental.
Finalitzada la visita, el visitador manifesta al rector
un seguit de manaments o designis que s’haurien
d’acomplir.
El primer és que es tanqui el cementiri. Cal recordar
que en èpoques anteriors el cementiri solia ser un
espai obert susceptible, fins i tot, d’utilitzar-se com
a zona de pastura per als animals.
En segon lloc, el visitador considera que s’haurien
de presentar els comptes de l’obreria(***) de l’església.
Tercerament, el visitador apel·la al rector perquè
“exciti el zel i pietat” dels fidels per tal d’adquirir
ornaments per a la sagristia. Aquest fet s’ha de
posar en relació amb els danys que podia haver
ocasionat la Guerra sobre el patrimoni moble de
la parròquia, ja fos a través de la destrucció o
l’espoli.
En quart i últim lloc, el visitador mana que es dauri
el sagrari, és a dir, que es doni una capa de pintura
daurada al sagrari.
Per acabar, cal assenyalar que la posterior visita
(que serà la darrera) es realitzarà el 31 de març
de 1851, en temps del bisbe Florencio Lorente
Montón, la qual, per altra banda, no ens revela si
els manaments disposats en l’anterior es compliren
o no.
(*) Els anys de les visites són: 1313, 1321, 1329, 1336, 1341,
1374, 1387, 1402, 1420, 1432, 1436, 1440, 1442, 1458, 1490,
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1511, 1517, 1527, 1529, 1537, 1545, 1560, 1563, 1573, 1584,
1584, 1591, 1594, 1601, 1606, 1608, 1610, 1615, 1617, 1626,
1632, 1634, 1637, 1639, 1641, 1658, 1661, 1676, 1689, 1705,
1723, 1730, 1735, 1742, 1747, 1758, 1768, 1776, 1786, 1828 i
1858.
(**) En aquest temps, al capdavant del Bisbat de Girona hi
havia el bisbe Dionisio Castaño Bermúdez.
(***) Departament de l’església on es comptabilitzen els
ingressos de la parròquia com poden ser els derivats dels drets
en pesos i mesures, drets de baptisme, dels censals, drets de
nínxol i cementiri, de tenir terres arrendades, entre d’altres.

Actes de la setmana Cultural
Del 22 al 28 d’abril
Dilluns, 22 d’abril
A 2/4 de 9 del vespre, al Pavelló Poliesportiu

Taula Rodona: L’esport professional a debat
Dimarts, 23 d’abril
A 2/4 de 9 del vespre, Inaugració de la Biblioteca i
Aula Informàtica
Dimecres, 24 d’abril
De 7 a 2/4 de 9 del vespre, Concurs de pastissos.
Recepció a Can Ballí,
A 3⁄4 de 9 del vespre, deliberació i repartiment de
premis
Dijous, 25 d’abril
L’hora del Conte
A les 6 de la tarda, al Teatre Va de contes
Divendres, 26 d’abril
A les 8 del vespre, al Teatre, Teatre infantil pels nens/
nes de la Ludoteca i Funky
A les 10 del vespre al Teatre, L’Olla dels Maiquiets
Dissabte, 27 d’abril
A les 4 de la tarda, al Pavelló,

Joguina
A les 5 de la tarda, al Pavelló,

“Quina xerinola”

Mercat Boig de la

Animació infantil amb

Diumenge, dia 28 d’abril
Homenatge a la Gent Gran
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Lourdes
Bermudo
Fernández
Al llarg dels últims anys he emplenat les llars dels
meus familiars i amics íntims dels meus quadres de
punt de creu, deixant un toc personal, però, sobretot, la meva empremta. Qualsevol excusa és bona
per iniciar un quadre, un casament, una comunió...
Actualment he acabat el quadre per al naixement
de la filla de la meva neboda: llavors, com a tia, li
regalo un record personal i únic.
Un dels avantatges de realitzar el punt de creu és la
gran varietat de coses que es poden fer: tota mena
de complements per a la llar.
Però abans de realitzar punt de creu vaig iniciar-me
amb el “petit point”. Fa uns anys, quan encara
treballava, una companya va començar a fer un
tapís de mig punt de creu i, aleshores, jo, de mica
en mica, vaig iniciar-me en aquesta tècnica.
Uns quants anys més tard, com a bona jove, vaig
seguir els consells de la meva sogra i em vaig
canviar al punt de creu. Una de les grans diferències
que hi ha entre aquestes dues tècniques és que en la
primera es va brodant sobre un tapís ja dibuixat, en
canvi, en la segona, la base és una tela en blanc on
es broda el dibuix a partir d’un patró.
La tècnica per brodar a punt de creu és fàcil i es
pot practicar de manera relaxada, sense esforçar
la ment. Mentre es treballa es pot escoltar música,
conversar...
El punt de creu és fàcil de realitzar, però es poden
aconseguir uns resultats excel·lents i molt elegants.
La tècnica consisteix a comptar els fils del teixit
amb què s’està brodant. Perquè el treball resulti
més fàcil es poden comprar teixits, com la tela
Aida, on s’aprecien perfectament els quadres sobre
els quals es brodarà.
El punt de creu es pot fer de manera horitzontal,
vertical i diagonal, depenent del dibuix. Per obtenir
un bon resultat i un efecte uniforme del brodat és
necessari que els punts tinguin sempre la mateixa
direcció.

Ecologia
Vida ecològica

Hivern

ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

E

l descens dràstic de les temperatures i la disminució de les hores de llum solar fan que l’estació
hivernal convidi al recolliment a la major part dels éssers vius.

Però no tot és fosc a l’hivern. Amb l’arribada de les
primeres hores de fred, el cel apareix net gràcies
a la sequera que es produeix per les masses d’aire
que provenen de l’Àrtic. Apareix així la lluna en
tot el seu esplendor ja que, durant els mesos de
gener i febrer és quan el nostre satèl·lit adquireix
la major claredat en tot l’any.
Claredat del cel que, per altra part, es veu enterbolida pel funcionament intens de les calefaccions que
consumeixen combustibles fòssils, carbó o fuel, i
impregnen l’aire de grans quantitats de substàncies
contaminants com el CO2, els “fums negres” o els
òxids de sofre.
Als efectes nocius d’aquestes substàncies sobre el
medi ambient -contribueixen a l’escalfament del
planeta- i la salut humana, s’ha de sumar la manca
de vegetals i fruites en aquesta freda estació. Tot
això afecta al nostre sistema de defensa i, per tant,
som més vulnerables a les malalties de les vies
respiratòries. Per això, l’ésser humà, a més de combatre el fred hivernal a base de calefacció, desenvolupa els seus propis mecanismes de defensa. Els
vasos sanguinis es contrauen per tractar de mantenir
la temperatura adequada en els òrgans interns. I
l’hipotàlem fa de termòstat biològic, accelerant el
ritme cardíac amb la finalitat d’augmentar la sang
que circula pel cos i així elevar la seva temperatura.
En canvi, molts animals opten per hivernar, és a
dir, passen l’hivern abaltits per protegir-se de les
baixes temperatures. Així, per exemple, el liró gris
pot passar sis mesos dormint. Altres mamífers que
opten per la hivernació són els teixons, els ratspenats o els óssos. També determinats rèptils i
amfibis se sumen a aquesta letargia hivernal.
Els qui no van dormir alguna que altra nit de finals
de la tardor i de l’hivern acabat d’estrenar foren
molts veïns i veïnes de diverses localitats de la
geografia peninsular traient neu amb pales, trencant
el gel i traient aigua de les seves llars. De la sequera
hem passat a les grans nevades, al glaç permanent,
a les inundacions. I és que sembla que la Natura
darrerament està regirada.
Però, malgrat les dures condicions climatològiques
de l’hivern, amb abundants boires, glaçades i nevades, depenent de cadascun dels tres climes que
es donen a la península ibèrica, ens trobem amb

algunes plantes i animals que continuen actius en
aquesta estació. Així, els bulbs i les llavors depenen
de la fred per poder germinar més endavant. Entre
les flors, el narcís madura fins i tot entre la neu i
el gel. Algunes aus tampoc no tenen por a la fred,
com és el cas dels corbs, que realitzen els seus vols
nupcials, o els trencalosos, que incuben els seus
ous en aquest període, així com d’altres rapinyaires
com les àligues perdiuera, imperial i reial.
Desgraciadament, en aquesta època, altres animals
amenaçats d’extinció serveixen per a la confecció
d’abrics amb les seves pells. I alguns paratges singulars pateixen una sobredimensionada presència
humana, i el seu entorn quedarà degradat irreversiblement per aquesta afluència massiva de gent.
És el cas de les estacions d’esquí, i en particular
de les que acullen les grans competicions d’aquest
esport.
Tot i això, la vida continua.
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Campanya sobre la recollida selectiva
JORDI FRIGOLA - REGIDOR DE MEDI AMBIENT

S

eguint la política de conscienciació medi ambiental, el Consell Comarcal del Gironès, juntament amb l’Ajuntament de Vilablareix, van
organitzar durant la darrera setmana de febrer
-del 22 al 28 de febrer- una interessant campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus domèstics.
La campanya va consistir bàsicament en dur a
terme les següents activitats:
La campanya de sensibilització també va arribar a l’escola.

Part de l’exposició itinerant que es va instal·lar al pavelló poliesportiu.

Explicant un conte als nens i nenes de la ludoteca.

• Exposició itinerant sobre la recollida selectiva.
Consistia en uns plafons informatius on s’explicava de la importància de fer recollida selectiva i
també hi havia una mostra de diversos materials,
objectes, roba, eines,... que s’havien fabricat a
partir del reciclatge de residus. Aquesta mostra es
va ubicar al rebedor del poliesportiu municipal.

• Jocs a la ludoteca. El dijous 28 de febrer a la tarda,
a la ludoteca municipal, es varen dur a terme
diferents activitats amb els nens per sensibilitzarlos i implicar-los en aquest mon. Així, mitjançant
jocs (domino gegant), contes, i xerrades -colloqui els nens van gaudir d’una tarda “mediambiental”.

Conferència adreçada als adults que es va fer al pavelló poliesportiu.
Els alumnes d’educació infantil jugant al domino gegant.

• Sensibilització a l’escola. Des dels més petits
fins als més grans tota la mainada del col·legi van
anar a visitar l’exposició. A més, ja sigui a través
de jocs (els més petits) com amb xerrades (els
grans), a tots se’ls va inculcar de la importància
d’una bona recollida selectiva.
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• Conferència per a adults. El passat 26 de febrer
va tenir lloc, al poliesportiu, una conferència
adreçada a tots els veïns del nostre municipi. Es
va tractar tot aquest tema del reciclatge de residus
i de la importància de la separació de residus,
i es va acompanyar de la visita a l’exposició
itinerant.

Esports

Ruta en BTT

Circuit 9: Vilablareix-Aiguaviva
Vilablareix – Església parroquial de
Sant Menna – Ermita de Sant Roc –
Aiguaviva – Plana de Ca n’Arbres –
Vilablareix
DISTÀNCIA: 14,48 km
PENDENT MÀXIM: 4,52%
COTA MÀXIMA DEL CIRCUIT: Turó de Sant Roc
(185 metres)
DESNIVELL: 88,1 metres
Temps: 1 hora i 30 minuts
CARTOGRAFIA: Mapa comarcal de Catalunya
1:50.000 (Gironès)
El traçat del circuit transcorre pels municipis de
Vilablareix i Aiguaviva i els punts d’interès turístic
que es poden veure són l’Església parroquial de
Sant Menna, l’Ermita de Sant Roc, la Torre romana
(segle III), la Parròquia de Sant Joan i el Castell
de Vilademany amb la capella adossada de Sant
Jaume de Vilademany (segle XII).
Les característiques tècniques d’aquest circuit, que
compta amb una baixada de 5’21 km, són les
següents: Pista asfaltada en un 31,89% del total del
recorregut (un 22,4% si tenim en compte que 1,37
km d’asfalt és de doble sentit de circulació). Pista
de terra o amb herba, obstacles poc nombrosos,
molt visibles i molt superables.

Punt
de sortida
El punt d’acolliment situat en el pavelló d’esports
de Vilablareix.

Km
0,00
Des del punt de sortida ens dirigim cap al pont

que creua la riera del Marroc i seguim pel dret
fins a passar per sobre l’autopista A-7. Un cop
deixat enrere el pont que creua l’autopista, prenem
el camí de terra que parteix de la nostra dreta i
el seguim tot anat paral·lels a l’A-7. Voregem l’accés a l’autopista i transcorreguts uns pocs metres
girem a l’esquerra. Seguint aquest camí, altrament
conegut com a la carretera del Viver, arribarem fins
a l’església parroquial de Sant Menna.

Km
2,54
Arribats a l’església parroquial de Sant Menna,

seguim tot recte per la carretera asfaltada, tot passant de llarg del cementiri i fins a l’encreuament
de Sant Roc, a uns 1.300 metres des que s’inicià
l’asfaltat.
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Km
3,85
Girem a l’esquerra i ens dirigim cap a l’ermita de
Sant Roc a través d’un camí de terra. Transcorreguts
uns 450 metres arribem a una bifurcació clara, just
en el Bosc de Dalt. Prenem el camí de la dreta i ens
dirigim cap al municipi veí d’Aiguaviva. Creuem
un cop més el Marroc després d’un descens sobtat
i just abans del trencant de la farinera, girem a
la dreta pel camí que ens conduirà fins al nucli
urbà.

Km
6,10
Creuem la carretera de Girona a Santa Coloma

de Farners pel pas de vianants i prosseguim per
la carretera que porta fins a l’Aeroport GironaCosta Brava durant uns pocs metres. Prenem el
trencant de l’esquerra que porta al veïnat del Güell i
seguim aquest mateix camí al llarg de poc més d’un
quilòmetre. En aquest punt ens trobem que el camí
desemboca en una carretera asfaltada secundària
que creua tota la Plana de n’Arbres. Prenem aquesta
carretera tot girant a la nostra dreta fins a trobarnos el següent trencant a l’esquerra. Hi girem, i
tot passant per davant de Can Vinyes, arribem a
l’alçada de l’autopista A-7.

Km
9,79
Creuem el pont per sobre l’autopista A-7 i con-

tinuem pel camí de l’esquerra, seguint el mateix
recorregut que l’autopista, dirigint-nos, ja de tornada, cap a Vilablareix.

Km
12,00
Arribem al riu Güell, el creuem per sota el

pont de l’autopista a l’alçada de Can Corretger i
prosseguim pel mateix camí, anomenat camí de la
Madrana, aproximant-nos al nucli del Perelló.

Km
13,72
Arribem a la carretera que porta de Girona a

Santa Coloma de Farners, just al nucli del Perelló, la
creuem i continuem, mantenint la nostra direcció,
pel camí de Plagoi. Passem per sota el viaducte de
l’autopista, creuant el Marroc, i prosseguim fins a
trobar-nos de nou amb el camí de l’església. Un
cop aquí, desfem el traçat recorregut a l’inici de la
ruta per dirigir-nos al punt de sortida.

Km
15, 26
Arribada al punt d’acolliment de Vilablareix.
Font: Consell Comarcal del Gironès.
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Final de la
temporada
esportiva 2001-2002
a Vilablareix
Entre el mes de maig i juny s’acaben les competicions en les quals han participat els equips
que formen les diferents seccions de l’Associació
Esportiva Vilablareix.
Els equips hauran obtingut diferents classificacions
al final d’aquesta primera temporada de l’Associació.
En volei sènior femení, l’equip ha aconseguit mantenir la categoria, Campionat de Catalunya de
segona divisió. S’ha de tenir en compte que a un
equip que estrena categoria a la primera temporada,
i més a la qual està jugant, li sol costar mantenir-la.
Les noies ho han aconseguit!
L’equip sènior masculí intentarà, per segon any
consecutiu, l’ascens de categoria, esperem que
enguany ho aconsegueixi. Que no faltin els vostres
ànims els dies dels partits.
Quant als equips juvenil femení i als de minivolei,
han jugat els campionats territorials de la seva
categoria.
Els resultats de l’equip de bàsquet no han sigut
molt positius, però hi ha hagut un bon ambient. Les
lesions de diferents jugadors han fet que minvés el
nivell de l’equip.
Els equips de futbol sala, Restaurant El Perelló
i Restaurant Mengar, estan a la part alta de la
classificació. Al ésser el campionat que juguen de
lleure, no hi ha opcions per pujar de categoria.
Un altre grup que s’integrarà dins l’Associació
és el de tennis taula l’Axel Vilablareix, que ha
realitzat una bona temporada aconseguint l’ascens
de categoria.
Val a dir que també s’ha format la secció d’atletisme. En realitat, és un grup de persones que volen
fer esport, trobar-se un parell de dies a la setmana
per entrenar i participar a curses populars el cap
de setmana.
L’Ajuntament ha instal·lat un marcador electrònic
al pavelló que facilita seguir el resultat dels partits
amb més facilitat.
Tanmateix, d’aquí a pocs dies, disposarem d’un
despatx, damunt del consultori, que ens servirà
per poder atendre a tothom que estigui disposat a
aportar suggeriments i, si interessa, a integrar-se
a l’Associació, tant en l’aspecte participatiu, com
de col·laboració.

A l'ombra

del campanar

Tot recordant…

Batec parroquial
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Cicle
nadalenc
Temps era temps, se solia dir, mig seriosament mig de
broma, allò de “ves per on, mira què tal, ja tornem a ser
Nadal”. I és veritat; la roda inflexible i irreversible del
temps ens va submergir un any més -donem gràcies a
Déu- en les diades nadalenques, amb les seves entranyables celebracions i bonics costums tradicionals.
Començàrem amb la Missa del Gall que, enguany,
com a novetat, se celebrà a les 12 de la nit, després
de la segona representació del Pessebre vivent (la
primera havia tingut lloc el dia abans, diumenge). El
temple parroquial era ple de gom a gom. Tot i que el
fred intens d’aquella nit se’t ficava dins el moll dels
ossos i a fora glaçava de valent, els fidels, habituals
i ocasionals, units per una mateixa fe, volgueren
reviure, dos mil anys després, aquell fet, únic en la
nostra història humana, del naixement del Fill de
Déu encarnat en les puríssimes entranyes de la Verge
Maria. I ho férem de debò. Una solemne Eucaristia
ben amanida amb cants i encens i una pregona joia
en el fons de cada un de nosaltres.
En sortir, passada ja la una de la matinada, la majoria
anaren cap a casa, però els més agosarats es quedaren
encara una bona estona prop de la foguera que s’havia
encès al mig de la plaça de l’església. Mentrestant,
les pabordesses procediren al sorteig de la panera que
havien preparat amb la seva habitual traça i simpatia.
Una vegada més recordem, des d’aquesta crònica,
que els diners recollits amb motiu d’aitals rifes van
destinats a fer realitat certes millores, ben importants,
referents a la nostra església i al seu entorn. I una
vegada més, també, volem agrair la col·laboració
de tots els qui participen en aquesta activitat: pabordesses, compradors de números i botigues o particulars que ofereixen gratuïtament productes variats per
omplir fins a dalt la corresponent panera. Que el Bon
Déu els ho pagui!
L’endemà, Nadal de Nostre Senyor, celebràrem les
misses habituals d’un dia festiu, però amb més solemnitat, especialment a les 11. I després, tothom a casa,
fidels a allò de “per Nadal cada ovella al seu corral”.
Per Sant Esteve, a les 6 de la tarda i organitzat per
l’Ajuntament, poguérem fruir del ja tradicional concert que tingué lloc a l’interior del temple. Una variació, però, fou necessari introduir en el programa
que s’havia publicat, ja que a darrera hora la Coral
Maragall de Girona, que era l’encarregada d’oferir
l’esmentat concert, avisà que no podia assumir aquest
compromís per problemes greus i imprevistos, i els
responsables de la Regidoria de Cultura del nostre
Ajuntament cercaren una coral que es fes càrrec de
l’acte; i ben bé que la trobaren: fou la Coral Sant Cugat
de Salt, que ens delectà amb un enfilall de cançons

magistralment interpretades que, sense oblidar les
típiques i entranyables nadales catalanes, s’estengué
també a d’altres països del nostre món, des de Rússia
fins a Amèrica. Simpàtica i ben rebuda pels assistents,
que omplien el temple, fou la iniciativa del director de
la coral, Antoni Molina, de fer participar el públic en
el cant d’alguna de les peces, populars i conegudes,
del repertori.
En concret, en el concert s’interpretaren les nadales
“Cançó de bressol” (Bona nit), de Johannes Brahms;
“Si el món es ple de gebre” (coral de l’oratori de
Nadal), de Johan Sebastian Bach; “Dolça cançó de
la nit de Nadal”, popular alemanya amb música de
Xavier Ferrer; “Fum, fum, fum”; “Away in a manger”
(Allà en un pessebre), de James E. Spilman; “Eixa
nit...”, de J. Pereña i Ll. Albert; “El desembre congelat”, popular catalana amb música de Manuel Oltra;
“El noi de la mare”, tradicional catalana amb música
d’Ernest Cervera; “Santa nit”, de Franz Grüber; i
“Joia en el món”. Pel que fa a les cançons que no
són pròpies del Nadal, la coral saltenca va interpretar “Vem Kan Segla...” (Sense vent...), tradicional
escandinava; “Idil·li”, amb música de Joan Altisent;
“Sota l’om”, tradicional catalana amb música d’Enric
Morera; “La dama de Mallorca”, tradicional mallorquina amb música de Baltasar Bibiloni; i “Els vaixells
d’Estienkarrasi”, popular russa.
Acabat el concert, tercera i última, per aquest any,
representació del Pessebre vivent. No ens cansarem
de repetir que els artistes de dita representació se
superen any rere any i ens ofereixen unes escenes ben
plasmades i de qualitat que ens ajuden, sens dubte,
a reviure més intensament el Misteri de Nadal. Els
felicitem.
El diumenge següent al Nadal, l’Església el dedica
a celebrar la festa de la Sagrada Família. L’exemple
de la Família de Natzaret, Jesús, Maria i Josep, ens
recorda allò que tan sovint han repetit els darrers
Papes: la família és la cèl·lula de la societat i cal
defensar-la dels atacs que tot sovint pateix, creant en
el seu si un clima d’harmonia, comprensió, amabilitat,
servei, tolerància i, com a coronament de tot, tal com
diu Sant Pau, d’amor, ja que l’amor tot ho lliga i
perfecciona.
La nit anterior a aquest diumenge, com ja fa un
grapadet d’anys, tingué lloc la 12a Ruta de la Pau,
organitzada per la Parròquia veïna de Sant Cugat, de
Salt. Es tracta d’una marxa fins a la nostra església
parroquial a peu i amb torxes enceses, camps a través
com qui diu, en plena foscor i fred de la nit, esglaonada
per freqüents aturades que s’aprofiten per llegir textos
adients, cantar, comentar, reflexionar... fins arribar a
casa nostra, sobre el tema de la pau, aquesta pau que
tothom desitja i reclama, però que no acaba d’arribar.

25

A l'ombra

del campanar

No cal dir que el nostre temple va obrir les portes de
bat a bat per rebre el centenar, ben bé, de persones,
grans i petites, que formaven la comitiva. Eren les 11
de la nit. Allà, el testimoni corglaçant d’un matrimoni
jove de Banyoles que acabava d’arribar de Bolívia, on
va col·laborar durant quatre anys en tasques d’atenció
missionera a unes poblacions situades en planells de
l’alta muntanya i vivint en situacions ben precàries. I
després el testimoni, també interessant i profitós, del
jove pastor de la Comunitat Cristiana de Salt, el qual,
acompanyat de la seva esposa i uns quants membres de
dita Comunitat, foren convidats per Mn. Benet Galí,
rector de Sant Cugat, a participar en l’esmentada Ruta
de la Pau. Cap a les 12 de la nit, tornaren a Salt amb
el cor ple de joia, on acabaren la concentració amb
una bona xocolatada. Que per a molts anys puguin
organitzar aquesta Ruta de pregària i reflexió entorn
del tema de la Pau, especialment, com a cristians, de
la Pau que ens ha vingut a portar Jesucrist, qui ja havia
estat anunciat pels Profetes com a Príncep de la Pau.

Cap
d’any i Reis
Precisament parlant de la Pau, vam recordar, en les

misses que es van celebrar a la Parròquia, que des
del Papa Pau VI cada primer d’any l’Església prega
especialment per la pau al món, sense oblidar l’inici de
l’any civil (aquesta vegada marcat per la instauració
de l’euro) i, sobretot, commemorant la Solemnitat de
Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra.
I arribà la nit màgica, com se sol qualificar-la actualment, és a dir, la Nit de Reis. Com cada any, la
cavalcada de ses Majestats fou magnífica i emotiva,
especialment per als més menuts, si bé aquesta nit tots
en som una mica de menuts. Va recórrer els principals
carrers de la Vila i arribà a la plaça de l’Ajuntament.
Benvinguda, senzilla però plena de sentit, per part
de l’alcalde; resposta del Rei Ros i desfilada davant
dels il·lustres personatges de la mainada assistent a
l’acte, acompanyada pels seus bons pares, per recollir
les llaminadures corresponents. Tot seguit, sorteig de
la panera preparada per les pabordesses. I en acabar,
tothom a casa amb l’alegria i la il·lusió pintada al
rostre. L’endemà, a la Parròquia, les misses pròpies
de cada diumenge i festa, especialment l’ofici de les
11, que vam solemnitzar amb tota mena de detalls:
cants, encens i joia, molta joia.

Aplec
de Sant Roc
Com cada segon diumenge de Quaresma, també

enguany vam poder celebrar el ja tradicional i emblemàtic Aplec de Sant Roc, ben conegut a les nostres
contrades. Però, en aquesta ocasió, amb una connotació ben especial: per primera vegada, després de més
de cinquanta anys, el vam tornar a celebrar en el seu
lloc propi, és a dir, a l’Ermita del Sant, ubicada en el
turó del mateix nom. En efecte, gràcies a la intervenció
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Mn. Josep Ramírez, en un moment de l’ofici celebrat a l’ermita de
Sant Roc amb motiu de l’aplec.

de l’Ajuntament que ha assumit les despeses de la
restauració, amb la col·laboració de la Diputació de
Girona, tenim altra vegada i ben esvelta per cert,
l’Ermita de Sant Roc que aixeca la magnífica espadanya cap al cel, amb les dues grans obertures, orfes
de campanes, per ara, i que com dos gegantins ulls
astorats miren al seu entorn com si ni elles mateixes
acabessin de creure’s aquesta meravellosa realitat. A
l’interior s’hi ha col·locat la imatge del Patró (que fins
ara guardàvem a l’església) en un mur lateral, prop de
la porta, com donant la benvinguda als seus devots. La
Parròquia, a més, ha procurat equipar el recinte amb
una trentena de cadires plegables, objectes litúrgics
adients i un equip de megafonia amb connexió a
l’exterior, si cal. En aquest encantador marc, doncs,
vam celebrar l’Aplec: missa amb la capella pleníssima
de fidels més els que van haver de quedar-se fora,
sardanes a la tarda, atraccions, parades, una riuada
multicolor i plena de vida de visitants i joia, molta
joia durant tota la jornada.

Pals
indicadors
El Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament han

situat estratègicament per la geografia del nostre
municipi uns pals amb rètols indicadors de camins
i viaranys i també de monuments destacables, com
ara la Torratxa. Ens ha sorprès agradablement veure
un d’aquests indicadors en un angle del pedró parroquial, amb una breu referència al temple, en la qual
s’assenyala clarament que es tracta de la parròquia i
església de Sant Menna. A veure si amb aquest detall
i l’Ermita restaurada, com suara comentàvem, aconseguirem que molta gent deixi d’anomenar “església
de Sant Roc” a la nostra parròquia.

Catequesi de Primera
Comunió
Recordem als pares interessats en què els seus fills

facin la Primera Comunió que, a partir d’ara, la preparació catequètica constarà de dos cursos, per tant,
que quan matriculin els seus fills per al segon de
primària també els matriculin per al primer de Catequesi. Només per una vegada i sense que serveixi
de precedent, ja que aquest sistema comença ara, la
mainada que farà tercer de primària també podrà fer la
Comunió l’any vinent, prèvia una catequesi especial.
En cas de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb
la parròquia.

Salut

L'exercici a casa
JOSEP PUIG, MIQUEL QUESADA, CARMEN JIMÉNEZ. - MEMBRES D' EQUIP DEL PROGRAMA DE CAIGUDES AMB

- Quan anem al metge moltes vegades tenim la
idea que ens ha de receptar sempre una medicina
perquè ens curi o millori els nostres mals. Totes
les medicines serveixen per millorar o curar algun
mal, però en canvi hi ha el risc que ens puguin
fer mal. Tots sabem que les pastilles per al dolor
poden fer malbé lestómac.
- En canvi, si el metge recepta a un pacient que
faci gimnàstica o vagi a caminar, de vegades diem
que el metge “no mha receptat res” i fins i tot
podríem dir que “ no ens ha fet gaire cas”. Si algú
pensa així, va molt equivocat i potser desconeix
els beneficis (que són molts ) duna medicina molt
barata i que presa amb seny pràcticament no té cap
efecte perjudicial : lexercici físic.
- Per entendre els efectes beneficiosos de lexercici
hem de pensar què li passa a una persona malalta
que sha de passar molt de temps de repòs al llit, o
en el cas que no pugui moure una cama i un braç
, perquè ha tingut una feridura. Aquestes persones
queden molt debilitades o fins i tot amb el braç
o la cama ben encarcarats, de manera que no es
pot moure. És a dir, la manca dexercici físic és
perjudicial per a la salut de les persones.
Ens hem de preguntar, en què ens beneficia
lexercici físic?

LA GENT GRAN.

reuma
- Quan caminem, ballem, escombrem o freguem,

movem les cames, els braços i les mans, és a dir,
movem els tendons, els lligaments, els músculs i
els ossos.
Aquestes activitats, fetes de manera regular (quasi
cada dia), fan, per exemple, que els músculs tinguin
més proteïnes , si tenen mes proteïnes poden fer
més força. Uns músculs més àgils i més forts a les
cames fan que ens aguantem millor i que sigui més
difícil caure. Els tendons i lligaments, acostumats
al moviment, llisquen millor (com aquell que posa
oli a una màquina una mica rovellada). Com que
els tendons, lligaments i músculs estan més ben
entrenats, podríem dir més ben lubricats, es mouen
millor, i no estan gens encarcarats.
- Moure un múscul, una cama, encarcarada, provoca dolor. Amb l'exercici físic els desencarcarem
i per tant ens movem més forts, més àgils i sense
dolor (o al menys molt menys dolor). Ah !, i quan
estem més àgils i més forts també tenim més equilibri i és més difícil caure. Això ho confirmen un
munt d'estudis mèdics: els avis que fan exercici
físic cauen menys i es lesionen menys. Comparant
2 grups de gent gran, un que fa exercici físic de

L'exercici físic va bé per al
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Salut

L'exercici físic va bé per als
nervis
- Quan fem exercici físic i no ens cansem massa,

podem sentir que hi ha molta gent que diu que se
sent millor. Com l'excursionista que és feliç per
haver arribat al cim d'una muntanya. Els investigadors han demostrat que quan fem exercici, el nostre
cervell fabrica unes substàncies quasi iguals a la
morfina (en diuen endorfines). Aquesta mena de
morfina que fabrica el cervell fa que ens sentim
millor i més feliços. I només cal que anem a passeig
cada dia o anem a ballar sardanes.
NO DEIXEN QUE LA MANDRA, LA SENSACIÓ QUE NO TENIM TEMPS, O LA POR,
ENS PROHIBEIXI LA MEDICINA QUE ES DIU
EXERCICI FÍSIC.
PRESA AMB SENY TENIM MENYS DOLOR I
ENS AJUDA A PREVENIR CAIGUDES I FRACTURES.
ÉS UNA MEDICINA BARATA I ENS AJUDA
A SENTIR-NOS MÉS FELIÇOS. ENS AJUDA A
VIURE MILLOR I MÉS ANYS.
manera regular i un grup que no fa res, hi ha més
avis que es trenquen el fèmur en el grup que no fa
res. Amb l'exercici físic evitem caigudes i fractures
de fèmur!!!

L'exercici físic va bé per al
cor
- Quan caminem, el cor ha de bombar més sang a
les cames, perquè tinguem força per caminar. I això
el cor ho fa habitualment bategant més vegades,
cada cop mes ràpid.
- Quan fem gimnàstica cada dia, el múscul del cor
també augmenta de proteïnes, té més força, i amb
cada batec pot bombar més sang. Si caminem cada
dia, entrenem el cor a bombar més sang amb un
sol batec. I així podem fer més exercici sense que
el cor bategui massa ràpid i per tant no ens notem
tan cansats.
- Hi ha molts estudis que demostrem que la gent
que pateix del cor (exemples: angina de pit o ha
tingut un infart o be té un problema que el cor li
falla), i s'ha acostumat a fer exercici físic de manera
regular, viu millor i viu més anys. El cor no es
cansa tant, i és més difícil tenir una angina de pit
o un infart, o una feridura (i és una medicina tan
barata !!!).
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- Els metges i infermeres un recomanem que prengueu la vostra dosi d'exercici físic, gimnàstica, ball
i altres activitats (escombrar, fregar o treure la pols,
també suma) almenys mitja hora diària, un mínim
de tres dies a la setmana. Millor si és cada dia.
- Hi ha algun tipus d'exercici adequat a les circumstàncies de cada persona, si no podem caminar o
fer una gimnàstica suau perquè tenim por o dolor,
pregunteu al vostre metge o a la vostra infermera,
que algun remei hi trobareu.

El viatge

Museu Pau Casals i santuari
de Montserrat
PEP COLLELLDEMONT

S

i hagués de recomanar fer un viatge exprés
per visitar un museu sense cap mena de
dubte diria que anéssiu a la platja de Sant
Salvador, al Vendrell, per fruir descobrint
o redescobrint el català universal que va
ser Pau Casals. I ja que estarem al Baix
Penedès podríem aprofitar per visitar un santuari modernista, a Montferri, dedicat a la
Mare de Déu de Montserrat i estrenat fa
poc temps, situat ja a l’Alt Camp, però molt
proper -uns 25 quilòmetres- del Vendrell.

Quan has estat una hora i mitja passejant per les
diverses sales de la casa que Pau Casals va fer
construir a la platja de Sant Salvador i en la qual
hi passava els estius, ara convertida en Museu, te
n’adones que els catalans, que som tractats tan sovint
de xovinistes, coneixem ben poc i valorem ben poc
els grans mestres que hem tingut en les arts, les
ciències i les lletres.
Havia estat a la Vil·la Casals fa una colla d’anys,
quan el museu no era res més que unes habitacions
amb uns quants objectes més o menys ben posats,
però que tenia encara l’escalf de l’Enric Casals, el
seu germà, amb qui vaig tenir la sort de visitar la
casa. Ara, s’ha convertit en un museu autèntic, molt
ben treballat, que aconsegueix fer entrar al visitant
en l’ànima del gran violoncel·lista i descobrir els
valors humans i musicals de Pau Casals.
Durant tot el recorregut ens acompanya la música del
Mestre. Un audiovisual ens introdueix en la persona
de Casals i ens obre les portes a les diferents sales de
la casa, en cadascuna de les quals podem descobrir
una faceta concreta del músic. Mentre aprenem coses
de la seva infantesa, joventut, formació musical,
triomf internacional, fidelitat a la seva terra tenim
a l’abast objectes, instruments, partitures, quadres
que eren propietat del Mestre i fins i tot els mateixos
mobles antics que hi havia a la casa. La mateixa
casa, reformada amb seny i gust, era una d’aquelles
típiques cases de pescadors que hem vist en molts
indrets de la costa catalana. Pau Casals, que havia
nascut al Vendrell, on encara hi ha la seva casa natal,
va voler fer-se una vil·la on pogués estar tranquil
durant les vacances, passejar-se per la sorra del mar
i jugar a tennis, que era la seva gran afició. I de ben
segur que somniaria moltes vegades jubilar-se a la
seva terra. Però ell havia perjurat que no tornaria a
Catalunya mentre hi hagués dictadura i la llengua
catalana fos discriminada i, amb gran dolor del seu

Pau Casals concentrat tocant el violoncel.

cor, ho va complir. Pau Casals moriria a San Juan
de Puerto Rico el 1973, dos anys abans que morís el
dictador, als 96 anys. Amb tot, el 10 de novembre de
1979, les restes mortals del Mestre eren traslladades
al cementiri del Vendrell, podent descansar finalment
a la seva terra estimada.
L’impacte més fort que em va produir la visita al
museu fou, al final, quan a la pantalla veiem la
figura digna del Mestre, als seus 94 anys, dirigint un
concert a l’ONU, el seu darrer. Mig assegut, primer,
veus com es transforma poc a poc i acaba dirigint
dret, amb energia, com si es tractés d’un jove. Quan
acaba el concert, s’acosta al micròfon i emocionat
pronuncia aquelles paraules que va sentir tot el món:
“I am catalan”, per afegir després que Catalunya va
tenir el primer Parlament democràtic d’Europa i les

29

El viatge

Façana principal de la Vil·la Casals, on hi ha el Museu dedicat al
Mestre.

Detall de l’entrada principal del santuari, obra del deixeble de
Gaudí, Jujol.

primeres nacions unides, a Toluges.
Quan sortim del museu pot ser bo passejar-se una
mica per la platja per, després, si en tenim ganes,
anar al Vendrell a visitar el museu Deu, situat al
centre de la vila, que té una de les col·leccions d’art
més importants del país: pintura, escultura, talles,
orfebreria, vidre, ivori, catifes...

al 1983, es va decidir recuperar-lo i continuar les
obres. Els terrenys, que eren de propietat privada,
van ser regalats a l’Ajuntament de Montferri. La
Diputació de Tarragona va posar-hi diners i també
la Generalitat.
El projecte és realment interessant i l’obra podria
haver estat projectada perfectament pel mateix Gaudí.
Des de l’autopista de Barcelona a Tarragona es veu la
silueta del santuari i quan hom s’hi acosta li dóna la
impressió com si veiés les muntanyes de Montserrat,
ja que tot l’edifici gira entorn de les figures típiques
de les crestes montserratines. Encara que estiguin
tancades les portes, gràcies a una gran porta de
vidre, es pot veure perfectament l’interior. De fet,
els japonesos ja s’han assabentat de l’existència
d’aquest santuari i hi comencen a arribar.
Arribar a Montferri és fàcil. S’hi va des de la carretera
que uneix el Vendrell amb Valls. Hi ha un trencall
a Vilardida que porta directament a Montferri i una
carretera que arriba fins al santuari sense necessitat
de passar pel poble. Si hi volem anar per autopista,
hem d’agafar l’A2 i a la bifurcació seguir en direcció
Lleida i sortir a l’altura de Vila-rodona.
El complement del viatge pot ser perfectament un
bon dinar de peix, ja que a la costa tarragonina hi ha
bons restaurants, o bé un calçotada, si ens hi arribem
a l’època dels calçots, la qual, per cert, cada vegada
allarguen més.

Santuari de Montserrat

No es tracta del monestir de Montserrat, al qual de
ben segur que tots hi heu estat. Resulta que el 1925
un jesuïta, el pare Vives, fill del poble, va llançar
la idea de fer un santuari dedicat a la Mare de Deú
de Montserrat a Montferri, per tal que la gent de les
comarques tarragonines poguessin visitar la Verge
bruna, ja que Montserrat en aquella època quedava
molt lluny per les dificultats de transport. El projecte
fou realitzat per l’arquitecte Josep Maria Jujol, deixeble de Gaudí, amb qui havia treballat en les obres
de la Pedrera, del Parc Güell i altres, i el pare Vives va
regalar els terrenys, que eren de la seva propietat.
Es va treballar en l’obra des de l’any 1925 fins
al 1936, inici de la guerra civil. Durant aquests
anys es va fer la tasca difícil dels fonaments, molt
profunds per tal que aguantessin el pes de l’edifici.
Quan després de la guerra civil Jujol va pujar al
santuari va plorar en veure com aquell projecte havia
desaparegut. I ningú no en va parlar més fins que,

Setmana Cultural 2002

Divendres 26 d’abril, a les 10 de la nit
El grup de teatre local L’olla dels maiquiets presenta

“Teatre de

cabaret”, peces de Karl Valentino. Muntatge dirigit per Pere Vivola Grau.
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Programa

Festa Major de
Vilablareix 2002
Dissabte 11 de maig

__________________
Nit Jove amb els grups Revival Factori i
A 2/4 DE 12 DE LA NIT
Disco Mòbil. Al pavelló.

Diumenge 13 de maig

__________________
Sardanes a càrrec de La Principal de la
A LES 5 DE LA TARDA
Bisbal. A la plaça Perelló.
__________________
Concert amb La Principal de la Bisbal, i tot
A CONTINUACIÓ
seguit, Ball de Festa Major. Al pavelló.
(*) Durant les activitats d’aquest dia es farà la votació popular per escollir l’hereu i la
pubilla d’aquest any. Els resultats de la votació i la presentació de l’hereu i la pubilla
es farà al finalitzar el concert.

Divendres 18 de maig

__________________
Inauguració de l’exposició d’art. A Can Ballí.
A LES 6 DE LA TARDA
__________________
A 2/4 DE 9 DEL VESPRE Pregó d’inauguració de la Festa Major. A la
plaça.

Dissabte 19 de maig

__________________
XIV Concurs de dibuix lliure. A la plaça Perelló.
A LES 10 DEL MATÍ
__________________
III Exhibició de trial, al carrer Marroc.
A LES 11 DEL MATÍ
__________________
Repic de campanes.
A LA 1 DE LA TARDA
__________________
XIV Campionat de botifarra. Al pavelló.
A LES 3 DE LA TARDA
__________________
A 2/4 DE 6 DE LA TARDA Animació infantil a càrrec dels Pepsicolen,
A la plaça Perelló. Hi haurà xocolatada per a
tothom.
__________________
Ball amb l’Orquestra Amarcor i Los
A LES 12 DE LA NIT
Mejores. Al pavelló.

Diumenge 20 de maig

__________________
V Cursa ciclista.
A LES 9 DEL MATÍ
__________________
Ofici solemne.
A 2/4 DE 12 DEL MATÍ
__________________
Audició de sardanes a càrrec de la cobla
A LES 5 DE LA TARDA
Baix Empordà, a la plaça del Perelló.
__________________
Havaneres amb el grup Els Pescadors de
A CONTINUACIÓ
l’Escala, a la plaça del Perelló. Hi haurà
rom cremat per a tothom.
L’organització informa que el programa pot variar. El programa
definitiu el tindreu properament a les vostres cases.
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