Torratxa
La

12

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

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

cabem de passar un període en què s’han
organitzat moltes activitats en el nostre
poble. Va començar amb el actes de la
Setmana Cultural, durant la qual es va
portar a terme el 3r Homenatge a la Gent
Gran. Durant dos caps de setmana vam
gaudir de la Festa Major plena d’actes per
a tothom i totes les edats, globalment amb
molta participació, sobretot els que es van
celebrar a la plaça i, per últim, es va celebrar la 12a Marxa Popular de Sant Roc.
Ara entrem a l’estiu, el 23 de juny, revetlla
de Sant Joan, també solstici d’estiu, la nit
més curta i el dia més llarg de l’any. El JAV
torna a organitzar la revetlla amb tota la
il·lusió. Té la gran foguera a punt perquè
qui vulgui s’hi pugui apropar per llançar
petards i coets. Després, el sopar, en el
qual no hi faltarà la coca que, com diu la
tradició, ha de menjar-se al ras, al camp o al
carrer, com tot allò que és propi d’aquesta
nit i, per acabar la vetllada, ball.
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament
organitza els dijous a la fresca, que comencen el 27 de juny per acabar el 5 de setembre
amb cinema al carrer, havaneres, sardanes
i danses catalanes.
La secció de futbol sala de l’Associació
Esportiva Vilablareix, els dies 29 i 30 de
juny, organitza les primeres 24 hores de
futbol sala, que esperem tinguin la seva
continuïtat.
I durant el mes de juliol, els nens i nenes
podran passar-ho d’allò més bé en el Casal
d’estiu.
Per tant, tenim diferents activitats per
poder-nos trobar amb altres veïns al carrer,
com feien els nostres pares i avis a les nits
d’estiu.
Tanmateix, vull aprofitar l’avinentesa per
agrair a tots els components del JAV la
tasca que estan realitzant pel poble d’una
manera tan generosa.
A ells i a tothom un bon estiu.
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Plens
Sessió ordinària del 14 de maig

S’acorda per unanimitat:
• Nomenar interinament per a la cobertura del lloc
de treball de bibliotecària a temps parcial, durant
el procés de selecció per a la seva provisió definitiva, Cristina Pórtulas i Boix, durant el termini
de tres mesos amb el dret a percebre íntegrament
les retribucions bàsiques, exclosos els triennis
corresponents al grup en el qual estigui inclòs,
el Cos o Escala en què ocupi la vacant i el 100
per 100 de les retribucions complementàries que
corresponguin al lloc de treball que ocupi.
• Aprovar la liquidació corresponent a l’exercici
2001, d’acord amb les dades següents:
- Anàlisi patrimonial: El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l’exercici, dóna un actiu
de 1.708.114.856 pessetes i un passiu de
1.708114.856.
- Anàlisi financer: Cal ressenyar que l’acord amb
el que disposa l’article 163 de la LRHL, el total
de romanent de crèdit ascendeix a un total de
30.081.648 pessetes (el romanent de tresoreria
afectat a despeses amb finançament finalista).
- El romanent de tresoreria de l’exercici 2001 i el
seu resultat per a despeses generals, una vegada
deduït el finançament afectat i la provisió per a
insolvències és de 6.538.808 pessetes.
- Pel que fa a la gestió de Tresoreria feta durant
l’any, cal dir que ha estat correcta i ha permès
atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament.
• Adjudicar a Soledad Puell i Garcia, amb DNI
número 40.303.046-P, la gestió del servei públic
del local de bar de la piscina municipal, mitjançant concessió administrativa, de conformitat
amb la proposta de la mesa de contractació emesa
a partir dels criteris objectius de valoració que
estableixen els plecs de clàusules d’explotació
que regulen aquesta contractació. Requerir l’esmentada concessionària perquè, en el termini
dels quinze dies hàbils següents a la notificació
de l’acord precedent, justifiqui haver constituït
la garantia definitiva de 1.500 euros, i advertir-li
que si no ho fa així, la contractació podria quedar
resolta.
• Sol·licitar a la Secretaria General de l’Esport la
inclusió de l’obra “Pista poliesportiva i vestidors”
en la convocatòria de concessió de subvencions
per a la construcció i el condicionament d’equipaments esportius en el període 2002-2005.
Revista de Vilablareix Any III - Juny 2002 -

Comissions de govern
Sessió del 18 de març

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que sumen
la quantitat de 54.065,73 euros.
• Ratificar la liquidació de l’exercici 2001 efectuada
en data 9 de gener de 2002, a favor de l’Ajuntament
de Vilablareix, per import final de 1.123,17 euros.
• Acceptar la proposta de renovació dels conceptes
tributaris del conveni fiscal subscrit entre les parts
que esdevé una quota ICIO i taxes de llicències
urbanístiques de 592,75 euros, així com la convalidació de l’aval bancari d’import 6.010,12 euros
dipositat a la Tresoreria de la Corporació.
• Formular suggeriments a l’estudi informatiu que
porta data de juliol de 2001 titulat “Mejora de
trazado. Autovía N-II de Madrid a Francia por
Barcelona, Tramo: Girona - Frontera Francesa” i que
ha estat tramès pel Ministerio de Medio Ambiente.
• Aprovar un contracte de compromís de dipòsit
d’una màquina de begudes per al pavelló poliesportiu amb l’empresa Automàtics Costa, SL. i
autoritzar la seva instal·lació.
• Aprovar l’adquisició d’un vehicle marca IVECO,
model 35C11, amb l’entitat Auto Remolcs Girona,
SA, per import de 18.372,56 euros, IVA inclòs, a
l’empara del que determini l’article 182.i del Reial
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques.
• Aprovar l’adjudicació a l’entitat Àrids Vilanna de
les següents obres i pels imports que s’indiquen
a continuació:
- pavimentació d’un tram del camí dels Deu Roures
- 29.290,68 euros
- construcció d’un giratori a l’encreuament c/ Raset
i Mosquerola - 19.852,42 euros
- urbanització d’un tram del c/ Marroc - 19.604,31
euros
- parades de bus urbà a la Ctra. de Santa Coloma
- 49.557,05 euros
- reparació i reasfaltat camí de Sant Roc - 25.671,40
euros
- guals reductors de velocitat - 340,83 euros/metre
lineal

Sessió del 2 d’abril

S’acorda:
• Informar al Ministerio de Fomento dels serveis
existents, planejament urbanístic i plans de futur
que estiguin afectats per l’“Estudio informativo
de los accesos a Girona de la línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera
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Francesa”. El traçat de la línia afecta els següents
serveis: - Sector especial d’abastaments (26).
Aprovar la liquidació corresponent a l’exercici
2001, la qual es xifra en un 1,5% de la facturació
bruta obtinguda per FECSA-ENDESA per subministrament d’energia elèctrica, 709.861,79 euros, i
per tant dóna lloc a la quantitat de 10.647,92 euros.
Sol·licitar a Presidència de la Diputació de Girona la
formalització d’un conveni econòmic per a la subvenció de l’obra “Projecte d’urbanització de l’entorn
i aparcament del pavelló poliesportiu”. Demanar
que el conveni sigui pel 50% del cost de l’esmentada obra que, inicialment, i d’acord amb el projecte
redactat, es preveu que sigui de 137.937,35 euros.
Manifestar la impossibilitat de presentar sol·licitud
d’ajut a la convocatòria per a la contractació de
treballadors desocupats per a la realització d’obres
i serveis d’interès general i social, en les condicions establertes en la resolució de 25 de febrer de
2002. Proposar que el Departament de Treball, de
comú acord amb els agents socials i les entitats
municipalistes, modifiqui la normativa de les bases
reguladores dels plans d’ocupació establerta en
l’ordre de 28 de gener de 2002, considerant la possibilitat que el temps de treball pugui incloure temps
de formació, de manera que els municipis puguin
presentar projectes de plans d’ocupació sense
imputar noves càrregues en els seus pressupostos.
Aprovar la inclusió, en la convocatòria per a l’any
2002, de la concessió de subvencions per a la contractació de treballadors desocupats per realitzar
obres i serveis d’interès general i social.
Sol·licitar propostes a diferents entitats bancàries
per a la contractació d’una operació de crèdit de
fins a 180.303,63 euros. Fer tramesa de la petició
a les següents entitats bancàries: Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, Caixa de Girona, Caixa
de Catalunya i Banc de Crèdit Local.
Aprovar la sol·licitud d’inclusió, en la convocatòria de subvencions del Departament de Sanitat
i Seguretat Social de Generalitat de Catalunya,
d’una per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de consultoris locals de
titularitat municipal per a l’exercici 2002.

Sessió del 17 d’abril

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que sumen
la quantitat de 39.382,45 euros.
• Aprovar l’atorgament de la llicència d’auto-taxi
per a la prestació del servei públic de transport urbà
de viatgers per un termini d’un any prorrogable fins
a un màxim de cinc anys a Luis Muñoz Peñalver.
• Aprovar l’adquisició d’un bolquet amb caixa i
una grua marca FASSI, model 50 a/23, a l’entitat

•
•
•

•
•

•

Bolquets Fluvià SL, per import de 16.383,59 euros,
IVA inclòs.
Aprovar l’acceptació de la subvenció en concepte
de “Fons de subvencions” de la Diputació de
Girona, exercici 2002.
Aprovar l’adquisició de mobiliari per a l’Aula de
telemàtica i biblioteca municipal a l’entitat Oficina i
Arxiu SA, per import de 7.879,29 euros, IVA inclòs.
Fer tramesa de requeriment als propietaris d’animals potencialment perillosos censats en el Registre Municipal perquè aportin la documentació que
requereix el Reial Decret 287/2002 i regularitzin
la situació dels gossos. Fer tramesa d’una nota
informativa a tots els veïns i veïnes del municipi
recordant-los l’obligació de censar els animals i si
tenen un gos inclòs en la llista de races qualificades
de potencialment perilloses, que es compleixin les
condicions exigides legalment.
Aprovar la sol·licitud de subvenció al CEIP
Madrenc de 422 euros per assumir els cost del
transport per la sortida prevista el dia 21 de maig.
Aprovar el nomenament de Jordi Frigola i Bubé
com a representant de l’Ajuntament de Vilablareix
en el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques Gironines.
Demanar al Departament de Cultura de la Generalitat ser beneficiaris d’una subvenció per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’edificis
de notable valor cultural corresponents als anys
2002-2003.

Sessió del 7 de maig

S’acorda:
• Aprovar els padrons de les taxes i impostos
següents: Impost sobre béns immobles - urbana,
impost sobre béns immobles - rústica, taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de conservació
cementiri.
- IBI urbana: 228.616,95 euros. Total rebuts corresponents a l’exercici: 971
- IBI rústica: 7.058,08 euros. Total rebuts corresponents a l’exercici: 142
- Taxa escombraries domiciliàries (que no disposen
del servei d’abastament d’aigua potable): 5.551,00
euros. Total rebuts corresponents a l’exercici: 91
- Taxa conservació cementiri. 2.892,00 euros. Total
rebuts corresponents a l’exercici: 154
• Nomenar interinament per a la cobertura del lloc de
treball de bibliotecària, a temps parcial, durant el
procés de selecció per a la seva provisió definitiva,
a Cristina Pórtulas i Boix, durant el termini de
tres mesos amb el dret a percebre íntegrament les
retribucions bàsiques, exclosos els triennis corresponents al grup en el qual estigui inclòs, el Cos o
Escala en què ocupi la vacant i el 100 per 100 de les
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retribucions complementàries que corresponguin
al lloc de treball que ocupi.
Aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació de Girona per a l’adquisició de mobiliari urbà.
La subvenció en espècie que se sol·licita consisteix
en un lot de 10 papereres, 5 bancs i 1 gronxador.
Aprovar l’expedient sobre el canvi de denominació
dels nuclis de població i les entitats descentralitzades. En data 3 de maig de 2002 ha fet entrada
al Registre General d’aquest Ajuntament una proposta del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya sobre
l’adequació a la normativa lingüística de l’Institut
d’Estudis Catalans i a la tradició toponomàstica
catalana de les entitats de població i la relació de
topònims geogràfics.
El Perelló
Els Deu Roures
La Farigola
Mas Aliu
Vilablareix
Can Saüc
Mas Figueres
Pla de Vilablareix
Bosc de Can Castanyer
Camps de Can Guic
Aprovar la concessió d’autorització a l’Associació
Esportiva Vilablareix per a la celebració de la XII
Cursa popular de Sant Roc i es comunica que s’han
fet les gestions oportunes per a l’assistència dels
mossos d’esquadra i la Creu Roja.

Sessió del 21 de maig

S’acorda:
• Aprovar la relació de factures i despeses que sumen
la quantitat de 45.812,83 euros.
• Aprovar el manifest d’adhesió sobre el TGV que
proposa el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les comarques de Girona (CILMA).
• Aprovar la liquidació a favor de la Diputació de
Girona del recàrrec provincial de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques corresponent a l’exercici
2001, per un import total de 13.811,43 euros.
• Aprovar la liquidació a favor de la Diputació de
Girona de les actes d’inspecció i sanció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
l’exercici 2001, per un import total de 3.581,47
euros. El seus pagaments es faran efectius el proper
15 de juliol.
• Sol·licitar al Departament de Governació la inclusió de Vilablareix en la convocatòria per tal d’obtenir una subvenció per a l’adquisició d’un equip
informàtic destinat a l’ús del Jutjat de Pau, així
com la despesa del programari necessari per al seu
funcionament.
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Sessió del 4 de juny

S’acorda:
• Aprovar la contractació de Jordi Juvé, Sheila Juvé
i Jordi Pla com a socorristes per a la piscina municipal, del 15 de juny al 15 de setembre de 2002.
• Aprovar l’aportació econòmica de 1.000 euros a
l’entitat C.C. ONG Ajuda al Desenvolupament, per
destinar-la a la població de Garmi-Hombori-Mali,
a càrrec de la partida 48/48906 del pressupost de
l’any 2002 (0’7% ONG).
• Aprovar la primera i única certificació de l’obra
“Urbanització d’un tram del carrer Marroc” a
favor de l’entitat Àrids Vilanna SL, per import de
21.407,44 euros.
• Sol·licitar a l’Àrea d’Ensenyament i Cultura de la
Diputació de Girona una subvenció en concepte
d’actes culturals organitzats al municipi (Setmana
Cultural).

Últimes actuacions
de l’Àrea
d’Ensenyament
LLORENÇ MUÑOZ I LÓPEZ, 1R TINENT D’ALCALDE

• El creixement de l’escola és, un cop més,
notícia, ja que s’ha superat la vintena d’alumnes inscrits només a P3 i per al proper curs es
preveu que el centre compti amb aproximadament 120 alumnes.
• El menjador no experimentarà canvis respecte
a l’operativa de l’any passat i es mantindrà
l’increment d’una monitora, ja que enguany
han utilitzat aquest servei una mitjana de 55
nens/es i es preveu un lleuger augment per al
curs vinent. El cost del menú serà de 4,25 euros
per als fixos i de 4,75 euros per als esporàdics.
• El calendari escolar del CEIP Madrenc de
Vilablareix per al proper curs 2002-2003
queda establert de la següent manera:
- Les classes començaran el dia 16 de setembre
del 2002 amb horari de 9 del matí a 12 del
migdia i de 3 a 5 de la tarda.
- El 20 de juny del 2003 serà l’últim dia lectiu i
entre el 9 i el 20 de juny les classes es faran amb
jornada intensiva de 9 del matí a 1 de la tarda.
- Seran dies festius addicionals al calendari
laboral el 28 d’octubre del 2002 i el 2 de maig
del 2003. A més, el 20 de desembre, s’aplicarà
l’horari de jornada intensiva.

Actualitat
DOLORS FERRÉ I NÚRIA TURRÓ

AQUEST JULIOL...
Nosaltres estarem durant 20 dies treballant a l’orfenat Kisito d’Ouagadougou (Burkina Fasso) i uns
dies de ruta per Mali per visitar els projectes que
s’estan portant a terme.
Amb aquest viatge volem aportar ajuda econòmica i
material, així com medicaments, roba, joguines,… i
també conèixer els dos països i les seves necessitats
per continuar des d’aquí fent tot el possible per
ajudar els més desafavorits.
QUÈ ÉS C.C. ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT?
L’associació C.C. (Carme Corrales) ONG Ajuda
al Desenvolupament, de Sant Sadurní d’Anoia,
es fundà el 5 de novembre de 2000 i té com a objectiu l’ajuda a poblacions de països en via de desenvolupament, en totes les seves variants, així com
totes aquelles activitats referents a la informació, a
la formació, etc. de persones per a tasques d’ajuda
a la realització de projectes (escoles, tallers ocupacionals, instal·lacions sanitàries, microcrèdits,…).
QUI SOM?
C.C. ONG Ajuda al Desenvolupament va ser fundada per M. Carmen Corrales i Rafael Jariod,
un matrimoni que, arran de la seva relació amb
ADEMA (Associació de defensa al medi ambient), ha acumulat diferents experiències d’aquest
tipus, com per exemple un Pla especial d’ajuda a
l’immigrant que va servir per alfabetitzar més de
200 immigrants, o col·laboracions en la fundació
d’altres ONG de la comarca.
Actualment som 113 socis de Sant Sadurní d’Anoia
i comarca, però també de Vilablareix, Almeria, Granada, Terol, Saragossa, Sabadell, Lleida, Madrid
o Donosti.
QUÈ FEM?
L’associació està realitzant diferents projectes a
Mali i Burkina Fasso, dos països inclosos dins del
rànquing dels 10 més pobres del món.
Els primers projectes de la ONG s’han centrat
sobretot en el poblat de Garmi (Mali), que es troba
a la vall de la Ma de Fàtima i compta amb una
població d’uns 600 habitants que sobreviuen del
cultiu de cereals i de la ramaderia. En concret, els
projectes que s’han portat a terme a Garmi són:
• Construcció d’un campament amb 4 hangars,
lavabo i una caseta amb nevera i generador de
llum. Aquest projecte, finançat íntegrament per
l’associació, té com a objectiu impulsar la vida
econòmica del poblat, ja que les muntanyes de la
Ma de Fàtima són molt apreciades pels escaladors
i fins ara no disposaven de cap servei per oferir-
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los. En aquest sentit, ja podem dir que algunes
agències de viatges han inclòs en el seu recorregut
l’estada de dos dies en el campament.
• També s’està construint una presa que permetrà
recollir l’aigua de les abundants pluges de juliol
i agost que fins ara es perden per la falta de
les instal·lacions necessàries. Amb l’aigua, els
habitants de Garmi poden cultivar els seus horts
durant tot l’any i això repercuteix en un augment
de la seva qualitat de vida.
• El passat mes de febrer, sis joves socis de Sant
Sadurní van anar al poblat de Garmi, un viatge
organitzat per portar-hi els diners recollits per
a la construcció de la presa i que també van
aprofitar per fer un important recull fotogràfic del
campament i de les primeres fases de la presa.
• Aquest juliol, un soci de l’entitat, Jordi Mir, té
previst traslladar-se fins a la zona per elaborar
un manual lingüístic català-funfulé i estudiar la
possibilitat de construir cuines solars.
A part de la seva actuació en el poblat de Garmi,
l’associació ha col·laborat amb diferents institucions de Burkina Fasso: l’escola Saint Pierre i Saint
Paul i l’orfenat Kisito d’Ouagadougou.

PER COL·LABORAR…

Tenim diferents formes de col·laboració, la
primera i molt important per a la nostra ONG
és aconseguir el màxim nombre de socis, ja
que amb una bona base es poden realitzar i
aconseguir subvencions econòmiques per part
d’organismes oficials.
Altres formes de col·laboració són a través de
donatius voluntaris i sense un import mínim que
s’han de fer al número de compte 2100 0078
31 0200415499, a favor de C.C. ONG Ajuda
al desenvolupament. També podeu trobar diferents bústies a establiments col·laboradors de
Vilablareix i Girona.
Per obtenir més informació, podeu adreçar-vos
a la seu de l’associació:
C.C. ONG Ajuda al desenvolupament
c/ Sant Antoni, 45
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 02 59
e-mail: rafaeljariod@hotmail.com
O també podeu posar-vos en contacte amb les
membres de l’ONG del nostre poble, Dolors
i Nuri:
Restaurant Migdia
c/ Migdia, 9 - 17180 Vilablareix
Telf. 972 23 41 43
e-mail: nuriturro@hotmail.com
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Pregó de la
Festa Major
2002

Tot seguit transcrivim el pregó d’inauguració
de la Festa Major d’enguany, que va anar a
càrrec del popular meteoròleg de TV3, Alfred
Rodríguez Picó, després que l’alcalde, Enric
Vilert, destaqués que els tres pregoners que
han vingut a Vilablareix fins ara han estat
tres mestres. En aquest sentit, l’alcalde va dir
que primer vam tenir la Carme Fàbregues,
una mestra de professió que era una veritable
mestra fent de mestra; l’any passat en Josep M.
Fonolleras, un escriptor que és un mestre en la
nostra llengua, perquè escriu i s’expressa molt
bé en català; i enguany, l’Alfred Rodríguez
Picó, un mestre en el camp de la meteorologia
que quan explica el temps ho fa d’una manera
molt entenedora.
“Bona nit, bona tarda, molt content d’estar
amb tots vosaltres, aquí a Vilablareix, recordo
que fa uns deu anys que vaig venir per fer-vos
una xerrada de meteorologia, vam parlar precisament de cúmulonimbos, d’altoestrats, d’isobares, d’anticiclons i de pertorbacions. Avui no
parlarem d’aquestes coses, tot i que potser en
surt alguna, ja que això no és una conferència
i si algú té alguna pregunta, pot fer-me-la,
perquè estem aquí disposats a aclarir qualsevol
dubte. Si plourà demà? això sabia que m’ho
preguntaríeu, i ho diré en acabar aquest pregó,
quan farem una petita previsió meteorològica,
adequada sols aquí a Vilablareix.
Vilablareix és una localitat molt antiga, avui
m’he estat informant que teniu una torre funerària, un mausoleu romà que data de finals
del segle II, principis del III, que arquitectònicament té molt valor.
Però bé, anem a parlar una mica de meteorologia. M’agradaria dir que ara, en aquests
moments, hauria d’estar plovent aquí. És cert,
hauria d’estar plovent a bots i barrals, però
com que avui havíem de fer el pregó hem estat
tota la setmana manipulant el Meteosat, o sia,
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que no plourà fins d’aquí unes quantes hores.
De fet, la situació meteorològica és una mica
complexa, però estem molt contents de com ha
canviat el paisatge en dos mesos, és realment
increïble el canvi que ha tingut tota aquesta
comarca. Gràcies a les abundants pluges que
han caigut, els boscos estan preciosos, el sotabosc també, i hi ha aigua per tot arreu, que no en
teníem i per això ens n’hem d’alegrar. Per cert,
com hem dit fa una mica, farem una predicció
meteorològica i no ho farem com feien abans
-se’n recorden d’en Mariano Medina, quan
era l’únic que teníem a la televisió fa trenta o
quaranta anys-: “nubes y claros con chubascos
dispersos". Quan estava núvol, les "nubes";
quan plovia, "los chubascos dispersos"; i quan
feia sol, "los claros", així sempre ho encertaven.
Ara podem afinar una miqueta més. Per cert,
d’aquí ben poquet inauguraran un radar aquí
a les Gavarres i, si hi ha pluges, les comarques
gironines, que no surten mai, sortiran gràcies a
aquest nou aparell. Això serà ben aviat, són els
avanços tecnològics de la meteorologia.
En aquesta zona de Vilablareix, meteorològicament parlant, han tingut fenòmens molt importats. La gent més gran potser recordi el que va
passar el febrer de 1956,... les temperatures més
baixes del segle XX, amb glaçades terribles,
tot el mes sota zero, es van arribar a temperatures que s’acostaven als 20 graus sota zero,
imagineu-vos. I també tenim les inundacions
del 71, i nevades i calorades... i això per què?

Vilablareix està a 41 graus de latitud nord,
el que vol dir que esteu a meitat de camí del
Pol i de l’Equador i segons l’època de l’any
podeu tenir o molt fred o molta calor, és el
clima Mediterrani, però també fruïm d’aquestes temperatures tan agradables molts anys i
d’unes pluges que fan que el paisatge sigui
així.
També teniu una ermita, l’ermita de Sant Roc,
de finals del segle XIV, principis del XV. No sé la
història d’aquesta ermita, però potser va patir
els terratrèmols del segle XV, quan va havern’hi uns de molt importants a la zona de Camprodon que van afectar totes les comarques
gironines. No sé si aquí teniu constància dels
danys que va causar a la població a Barcelona,
va fer caure una part de Santa Maria del Mar,
per tant, aquí també va ser un fet realment
important i rellevant en aquella època, en fi, és
la història sismològica de la ciutat.
També m’he assabentat que la població, situada a una mitjana de 118 metres d’alçada, es
troba en una zona baixa i està envoltada de
muntanyes més o menys altes, i això fa que
tingueu unes nits fresques o fredes, hi ha la
típica inversió tèrmica. Per tant, Vilablareix
té un microclima bastant concret pel que fa
a temperatures, amb nits que són més fredes
que a comarques o zones veïnes. També es diu
que aquí no passen gaires tronades perquè el
riu les atura, però hem de dir que els rius
no aturen les tronades. L’explicació és que
aquestes tronades es formen a les muntanyes,
van avançant i normalment es desgasten quan
arriben al riu, però no pel fet que hi hagi el riu,
sinó perquè és la zona més allunyada de les
muntanyes. Aquesta és l’explicació del perquè
algunes o moltes de les tempestes no arriben
fins aquí.
Bé, no vull allargar-me més, només he de
comentar que també m’he assabentat, com a
història meteorològica, que aquí a Vilablareix,
com en molts altres indrets d’aquestes comarques, la dècada del 1910 al 1920 es van fer
força processons perquè plogués i perquè parés
de fer calor. Durant aquests anys es patien
grans sequeres i gran calorades, fins i tot hi ha
uns escrits que diuen que el mes de gener els
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rosers estaven florits en aquesta zona, per tant,
veiem que el clima va fer les seves bogeries.
Hi ha una anècdota d’aquells anys que diu
que a les comarques de Girona es va demanar
que tothom que pogués anés a Ribes de Freser
un dissabte determinat de l’any 1911 o 1912
per tal d’anar en processó fins al Santuari
de Núria a pregar perquè plogués, ja que no
hi havia manera de què ho fes. Llavors es
vivia molt de l’agricultura i van ser moltes les
persones que es van ajuntar a Ribes per anar
a la processó que, després d’hores i hores de
caminar, va arribar al Santuari de Núria, on
van pregar força. De tornada, quan baixaven,
es va formar un cúmulonimbos a sobre, i va
caure una pedregada que ho va trinxar tot.
Devien pregar massa fort, en fi, no sabem el
motiu molt bé... però, el que volem dir és que
el clima sempre ha estat boig i, segurament,
ho seguirà estant.
No em vull allargar més, tan sols falta fer la
previsió meteorològica, com he promès. Ens
posarem en situació, com si tinguéssim els
mapes a darrere, tot i que demà, a quarts
de quatre, us seguiré informant. Direm que
aquests núvols que veieu aquí, per si algú us
ho pregunta, es diuen altocumulus castelatus
i altoestratus opacus. A part d’un tel més o
menys llis hi ha uns nuvolets trencadets fosquets, que són els altocumulus i són senyal
de tempesta. De manera que aquesta propera
matinada segur que hi haurà tempesta local,
encara que no sabem si caurà aquí o a Girona
o a Salt. Demà, quan us aixequeu, farà fresca,
ja que les temperatures baixaran força encara
que no farà fred, ni molt menys. El dia serà
net, amb alguns núvols al matí i a la tarda, i
ja que m’han preguntat si podria caure algun
ruixadet, us diré que res de res. Diumenge ja
us asseguro que tindreu un temps preciós, amb
temperatures molt agradables i sense pluja.
Més o menys, ho hem fet bastant bé, no! No
posem grans pertorbacions, que potser sí que
les tindreu la setmana que ve, de manera que
si no hi ha ningú que vulgui fer alguna altra
pregunta o aclariment, només em queda dirvos que passeu molt bé aquesta Festa Major i
fins sempre. Moltes gràcies. Adéu-siau”.
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Festa Major de Vilablareix
2002

D

onat l’elevat nombre de festes majors que se celebren el tercer cap de setmana de maig,
al coincidir amb la segona Pasqua, enguany la nostra festa va tenir canvis en relació als
últims anys. Els diferents actes de la festa es van concentrar en el segon i el tercer cap
de setmana de maig.
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Moltíssima gent va ballar la música country interpretada pel grup “The Country Revival Farmers” en el
decurs de la Nit Jove, celebrada el dissabte 11 de
maig a la nit.

En Pau intentant mantenir l’equilibri damunt
del toro mecànic que es
va instal·lar al pavelló
amb motiu de la Nit
Jove.
La sessió de música discotequera que va posar
fi a la Nit Jove va
començar amb la sortida
a l’escena del “monstruet” que es veu a la
imatge.
“La Principal de la
Bisbal” va tocar tres sardanes a la plaça del
Perelló el diumenge 12
de maig a la tarda.

La festa va començar el divendres 10
de maig quan l’Olla dels Maiquiets va
oferir l’obra “Teatre de Cabaret”, una
representació no programada inicialment que el grup teatral del nostre poble
es va veure obligat, de molt bona gana,
a tornar a interpretar arran de l’èxit de
públic de la primera funció, que s’havia
fet el 26 d’abril amb motiu de la Setmana
Cultural. La representació va tornar a
ser un èxit de públic, que va omplir el
teatre de gom a gom.
L’endemà dissabte, 11 de maig, el Casal
de la Gent Gran va organitzar un ball de
tarda amenitzat per Xus a la sala annexa
del pavelló poliesportiu, instal·lació que
més tard va acollir la Nit Jove, que va
comptar amb una primera part dedicada
a la música country, que va anar a càrrec
del grup The Country Revival Farners, i
una segona dedicada a la música discotequera.
El country va portar molta gent al pavelló i la majoria portava barret, botes i
corbata de cow-boy, els complements
del vestuari típics d’aquest estil musical.
Complementant l’actuació musical es
va instal·lar un toro mecànic que pràcticament no va deixar de funcionar durant
tota la nit. Al voltant de les tres de la matinada va començar el Disco Star Show
Mòbil, amb els seus animadors i música
d’estils dance, techno, pop, salsa... Cal
destacar que en aquells moments ja
havia marxat molta gent i que al pavelló
gairebé només hi quedava jovent.
El diumenge al matí es va celebrar al
polígon la 7a edició de la Cursa ciclista
de Vilablareix, que va comptar amb la
participació de ciclistes de les categories
social i veterans. A la tarda, la coblaorquestra La Principal de la Bisbal va
tocar tres sardanes a la plaça del Perelló i
tot seguit va protagonitzar el concert i el
ball que es van fer al pavelló poliesportiu, sengles actuacions que van aplegar
un bon número de gent.
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La Principal de la Bisbal també va oferir un concert i va amenitzar el ball que es va fer al pavelló el diumenge 12 de maig.

Treballs fets amb la tècnica del patchword que es
van poder veure en l’exposició d’art inaugurada el
divendres 17 de maig a Can Ballí.

Peces fetes amb punt de creu per sòcies del Casal de
la Gent Gran que també es van exposar.

Maquetes d’en Josep Cornellà que formaven part de
l’exposició d’art.

El públic assistent a l’exposició va interessar-se pels
diferents vestits de nina de la Montse Cornellà.

Com en cada festa, en l’exposició no hi van faltar
els bonsais.

Una de les escultures d’en Rafel Planella.

Després de l’aperitiu de la setmana anterior, el
divendres 17 de maig, la festa, com ens els últims
anys, es va iniciar oficialment amb el pregó des
del balcó de l’Ajuntament, que enguany va anar a
càrrec del popular home del temps de TV3, Alfred
Rodríguez Picó (en aquest mateix número de la
revista podeu trobar una transcripció del pregó).
El mateix dia es va inaugurar l’exposició d’art
a Can Ballí, una mostra on es van poder veure
des de pintures i escultures fins a manualitats i

treballs de patchword o punt de creu, passant per
bonsais, maquetes i vestits de nina. Concretament,
el nombrós públic assistent a l’exposició va contemplar olis i aquarel·les d’Àngels Cabarrocas,
Xesca Carbó, Rosa Chavero Fonsdeviela, Santi
Gallemí, Isabel Reyes, Jordi Roca, Francisco
Torrero, Pilar Torrero, Sílvia Vilagran i Isaac
d’Aiguaviva; pintures i escultures de Rafel Planella, peces elaborades amb punt de creu per Lourdes Bermudo, M. Pilar Egea, Remedios Robledo i
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Tots els participants en la 14a
edició del Concurs de dibuix
van rebre un
obsequi.

Alguns dels guanyadors del Concurs infantil de dibuix celebrat el
dissabte 18 de maig.

En el Concurs de dibuix infantil es van donar premis als tres primers classificats de cadascuna
de les quatre categories.

En el Concurs de dibuix podien participar-hi nens i nenes de fins a 13 anys d’edat.

L’espectacle d’animació infantil del dissabte 18 de maig a la tarda va
anar a càrrec del grup “Pepsicolen”.
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Aurora Morales; treballs de patchword d’Angelina
Parramon i de les participants en el curset; maquetes de Josep Cornellà; bonsais de Josep Poch i diversos col·laboradors; i vestits de nines de Montserrat
Cornellà.
La jornada es va tancar amb la representació de
l’obra “Som i Serem” per part del grup Teatre de
Guerrilla, que es va dur a terme en un pavelló poliesportiu que presentava una molt bona entrada.
El dissabte 18 de maig, la festa es va iniciar a
la plaça amb la 14a edició del Concurs de dibuix
infantil, que va comptar amb la participació de 73
nens i nenes. Els dibuixos es van exposar a la sala
de l’entrada de Can Ballí i, a més del premi que va
atorgar-se als tres primers classificats de cadascuna
de les quatre categories, tots els participants van
rebre un obsequi. Els tres primers classificats de les
diferents categories van ser els següents:
• De 0 a 3 anys:
1r- UNAI CARBALLO
2n- LAIA SERRA
3r- NEUS SERRA
• De 4 a 6 anys:
1r- ARIADNA LÓPEZ
2n- GERARD SOLER
3r- ALBA BOSCHDEMONT
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Nens i nenes, pares i mares i avis i àvies van omplir la plaça del Perelló durant l’espectacle d’animació infantil.

Les atraccions no podien faltar a la festa major d’enguany.

• De 7 a 10 anys:
1r- MIREIA REIXACH
2n- ENYA PÉREZ
3r- ARIADNA ALCARAZ.
• D’11 a 13 anys:
1r- IVONNIE GONZÁLEZ
2n- MARINA ALCARAZ
3r- MIGUEL PÉREZ.
Dissabte a la tarda es va celebrar el XIV Concurs
de botifarra, que va comptar amb una participació
similar a la de l’any passat i que va guanyar la
parella formada per Josep Maria Pagès Isern i Blas
Sànchez Ruiz, i també hi va haver l’espectacle
d’animació infantil, que va anar a càrrec del grup
Pepsicolen. L’espectacle es va fer a la plaça del
Perelló, que estava plena de nens i nenes, pares
i mares i avis i àvies que s’ho van passar d’allò
més bé, i en acabar es van repartir els premis del
Concurs de dibuix i va haver-hi xocolata i coca,
primer per als menuts i després per als més grans.
La diada es va cloure amb el ball de nit que l’orquestra Amacor i el grup Los Mejores van oferir al
pavelló poliesportiu, que va registrar una entrada
força fluixa.
El darrer dia de la festa, el diumenge 19 de maig,
es va iniciar amb l’ofici solemne que es va fer a

El públic assistent a la festa d’enguany també va poder veure diferents tractors antics.

La cantada d’havaneres que va cloure la festa va anar a càrrec del
grup “Els Pescadors de l’Escala”.
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Un moment de la inauguració de l’exposició d’art a Can Ballí del
divendres 17 de maig.

Guanyadores del Concurs de flors i plantes.

Participants en el Concurs de dibuix infantil en plena
feina.
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A la mitja part de la cantada d’havaneres, el membres del JAV van repartir cremat
de rom entre els assistents.

Participants en el Concurs de Botifarra de la festa d’enguany.

l’església parroquial i que va donar pas al concert de la cobla
Baix Empordà, que va tocar les sardanes “El xicarró”, de
Joaquim Serra; “Cel amunt”, de Ricard Viladesau; “Bonica”,
de Josep Serra; “Un estel en el cel”, de Francesc Camps;
“La noia matinera”, de Josep Blanch i Reinalt; i “Girona
m’enamora”, de Ricard Viladesau.
A la tarda, la mateixa cobla va oferir una audició de sardanes
a la plaça del Perelló i seguidament es va cloure la festa
al mateix lloc amb la cantada d’havaneres a càrrec d’Els
Pescadors de l’Escala, el primer grup d’havaneres que es va
formar a les nostres comarques.
Cal destacar que abans de començar les havaneres es van
repartir els premis del Concurs de flors i plantes, un concurs
en què es va regalar una petita planta a tots els participants
i sengles premis als tres primers classificats de les dues
categories, que van ser els següents:
• Flors:
1r- M. PILAR EGEA
2n- LURDES VENDRELL
3r- FAMÍLIA VILÀ.
• Plantes:
1r- M. ÀNGELS BATALLÉ
2n- JULIA GARZÓN
3r- JOSEP CORNELLÀ.
També s’ha de ressaltar que a la mitja part de la cantada
d’havaneres els membres del JAV, entitat organitzadora de la
festa, van repartir rom cremat entre el públic que omplia la
plaça Perelló.
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L’última sessió de “L’hora del conte” a la Ludoteca, que va anar a càrrec del grup “Va de Contes”.

Activitats de la Ludoteca
EVA ESCUÍN I MÒNICA GARCIA

Com ja us vàrem anunciar, la setmana del 25 al
28 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa, la
Ludoteca va gaudir d’uns dies ben especials.
Cada matí ens trobàvem i fèiem tallers, jocs
i activitats pel poble. Per poder-les fer van
comptar amb el suport de la monitora Sònia
Poch.

Setmana Cultural
Els dies 25, 26 i 27 d’abril van ésser molt intensos
per als nens/es de la ludoteca, ja que el 25 es va fer
“L’hora del conte” a càrrec del grup Va de Contes.
El 26 els nens/es del Taller de Teatre i els de Funky
estrenaven l’obra musical “El bosc màgic”, va ésser
una combinació de ball i teatre. La veritat és que
no va estar gens malament. I cal dir que de públic
no en va faltar. El 27 va tenir lloc el III Mercat
Boig de la Joguina, aquest any com a novetat es
feia al hall del pavelló. Hi va haver una trentena
de paradetes. No està malament, però ens hagués
agradat a tots que haguéssim sigut més per poder
fer molts i molts intercanvis. Quan es va acabar el
Mercat, el grup d’animació infantil Quina xerinola
ens va fer gaudir de valent.

Casal d’Estiu
Ja ho tenim tot en marxa per poder-nos trobar
puntualment el dilluns 1 de juliol i començar una

nova edició del Casal d’Estiu 2002. Aquest any
hi haurà moltes activitats i algunes novetats: jocs
d’aigua, piscina, gimcanes, tallers, esports, una
dormida al pavelló amb jocs de nit, una excursió
amb activitats d’aventura i un llarg etcètera.
Ja ho deveu saber, però us deixem constància que
aquest any, el mes d’agost, no es fan les colònies
per falta de nens/es. Esperem que el proper any es
pugui iniciar aquesta nova activitat.
Perquè serveixi com a cloenda aprofitem per recordar-vos que la Ludoteca obrirà el dia 2 de setembre
a les 9 del matí.

La nit de Sant
Joan, nit de foc

Hi ha nits que brillen amb llum pròpia, que
tenen una intensitat inusual i que neixen amb
personalitat. Algunes sorgeixen, en ocasions,
sense cap mena de preparació. D’altres, fruit
de la tradició. En qualsevol dels dos casos, es
converteixen en una ocasió única per gaudir de
les nostres vides. Com la nit del 23 de juny, la
nit de la revetlla de Sant Joan. Unes hores on
la foscor de la nit desapareix i es transforma
en llum, color i foc.
Una nit que es presenta amb un embolcall de
passió que només cerca gaudir del moment.
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Actualitat

Actualita

11a Setmana Cultural

D

el 22 al 28 d’abril es va celebrar la 11a Setmana Cultural en la qual van tenir lloc els actes
que es comenten a continuació.

D’esquerra a dreta, els participants a la taula rodona sobre l’esport: Josep M. Busquets, Albert Benaiges, Tomàs Yebra (moderador), Tomàs
Jofresa, Benet Masferrer i Alfons Abete.

Taula rodona
El dilluns 22 d’abril, al pavelló poliesportiu, amb la
col·laboració de l’Associació Esportiva Vilablareix,
es va fer una taula rodona sobre el tema “L’esport
professional: situació actual i reptes de futur”.
En Tomàs Yebra, periodista de Catalunya Ràdio,
va actuar de moderador i va encetar l’acte excusant
l’absència de José A. Escuredo, que en aquells
moments tornava de Mèxic, on va participar en la
Copa del Món.
En Tomàs Jofresa, jugador de bàsquet del Casademont Girona, va explicar com va arribar a professional, des que va començar jugant en equips de
categories inferiors, sense afany de lucre, fins que
va signar la seva primera fitxa de professional, tot
destacant que en aquells inicis, per als seus pares,
els seus estudis eren prioritaris.
L’Albert Benaiges, entrenador del juvenil B del
FC Barcelona, va explicar com viuen a La Masia
alguns jugadors lluny de les seves famílies. També
va dir que els jugadors han millorat el seu nivell
cultural i que no poden perdre el fil en els estudis.
Finalment, va destacar que se’ls forma moralment,
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intel·lectualment i esportivament, és a dir, se’ls
forma primer com a persones.
En Benet Masferrer, entrenador del Vilobí, va
expressar el seu convenciment que, un dia o un
altre, el futbol ha de petar, perquè es mouen massa
diners. També va dir que arribar a professional
costa molt i que per aconseguir-ho s’ha de tenir
una mica de sort.
En Josep M. Busquets va dir que, en general,
l’hoquei patins no és un esport professional, ja que
els únics equips que es poden considerar així són el
Barça, el Liceo de la Corunya i l’Igualada. Va destacar que actualment un dels problemes d’aquest
esport és que, per culpa de les competicions europees, mai no se sap quin dia es jugarà el partit
de lliga.
L’Alfons Abete, advocat i exjugador de l’equip B
del FC Barcelona, va dir que abans es començava
a ser professional als 18 anys, mentre que avui en
dia, els mateixos pares fan que la prioritat dels seus
fills quan encara són menors sigui el futbol. En
aquest sentit, va qualificar de barbaritat que un nen
de 12 anys ja tingui els seu representant.

Un moment de la inauguració de la biblioteca i aula d’informàtica, que va tenir
lloc la diada de Sant Jordi.

Inauguració de la biblioteca
i aula d’informàtica
El dimarts, coincidint amb Sant Jordi, es va inaugurar la modesta biblioteca i aula d’informàtica,
que podrem utilitzar tots els vilablaretens. Restarà
oberta de dilluns a divendres de 5 a 9 de la tarda i
els dissabtes de 9 del matí a 1 de la tarda. Esperem
que tingui una bona acceptació.
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La Sala d’Actes de l’Ajuntament va acollir una sessió de contes a càrrec del grup
“Va de contes”, que va aplegar molta mainada.

L’hora del conte

El dijous, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, va
tenir lloc una sessió de contes, amb molta participació de nens i nenes i que va anar a càrrec del
grup Va de Contes.

Els nens i nenes de la Ludoteca que van representar l’obra de teatre “La festa
màgica”.

En primer terme, la guanyadora del concurs de pastissos, Lurdes Magaña, amb
el trofeu que li va lliurar l’alcalde, i al fons els tres membres del jurat, Màrius
Fuertes, Pep Nogué i Jaume Font.

Concurs de pastissos
Aquest any, a part d’en Jaume Font i d’en Pep
Nogué, va formar part del jurat en Màrius Fuertes,
director del centre integral del vi, Omni Vi, que
va fer un petit comentari sobre els vins dolços en
els postres.
La guanyadora del concurs d’aquest any va ser
la Lurdes Magaña, mentre que en segon lloc va
quedar l’Anna Vilaró.

Els dos grups de funky que van fer l’exhibició que va cloure la jornada del
divendres.
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El grup “Quina xerinola” va amenitzar l’espectacle d’animació infantil del dissabte a la tarda.

Animació Infantil
El mateix dissabte i després de l’intercanvi de
joguines, el grup Quina xerinola, va animar als
petits i també als més grans a passar una bona
estona, amb cançons i balls.

Teatre

El divendres 26 d’abril, els nens i nenes de la
Ludoteca van representar l’obra de teatre “La festa
màgica” i van tancar l’acte els dos grups de funky,
amb una exhibició.

Aquest any, el Mercat boig de la joguina es va celebrar al pavelló poliesportiu.

Mercat boig de la joguina
Aquest any l’intercanvi de joguines entre els nens
i les nenes del poble va tenir lloc el dissabte al
pavelló poliesportiu.
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Dissabte a la nit, el grup teatral local “l’Olla dels Maiquiets” va
convertir la Sala d’Actes de l’Ajuntament en un cafè-teatre.

Teatre
La jornada es va acabar amb l’actuació del grup de
teatre local L’Olla dels Maiquiets, que va presentar
l’obra “Teatre de Cabaret”, basada amb peces de
Karl Valentino. El muntatge fou dirigit per en Pere
Vivolas. Va ésser una vetllada agradable i molt
divertida, on els espectadors estaven asseguts a la
seva taula i amb la copa que els van oferir els
cambrers, actors del grup.

Homenatge a la gent gran
El diumenge, com a cloenda de la Setmana Cultural, es va celebrar la 3a Festa de la Gent Gran.
Desprès de la missa, acompanyada per la coral
Sant Cugat de Salt, tots els assistents vam pujar
a l’autobús i després de visitar la Cooperativa de
Garriguella i fer una passejada per Empúria-brava,
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El dinar d’homenatge a la gent gran es va celebrar en un restaurant de Roses.

Un moment del ball organitzat pel Casal de la Gent Gran en una de les dependències del pavelló.

es traslladaren al restaurant de Roses on es va
celebrar el dinar homenatge.
Una vegada acabat l’àpat es va repartir un record
de la diada a tots els assistents i a continuació es va
homenatjar als matrimonis que aquest any celebren
les noces d’or i que van ser els formats per en Joan
Masllorens i Pararols i na Carme Isil i Funosas i
en Pere Torrent i Agustí i na Enriqueta Piñana i
Domenech.
També es va retre homenatge als avis i àvies que
enguany han fet 80 o més anys, que són els següents:
Pere Parés i Jordà, que ja té 89 anys, així com
la Montserrat Ribas i Bassols, la Matilde Trias i
Parés, en Ramon Egea i Ferrer i en Joan Ruscalleda
i Pons.
Cal destacar que abans de tornar a Vilablareix amb
autocar, els nostres avis i àvies encara van gaudir
d’un ball que se celebrà en el mateix restaurant.

Aquest any celebraven les noces d’or els matrimonis formats per en Joan Masllorens i Pararols i na Carme Isil i Funosas i en Pere Torrent i Agustí i na Enriqueta
Piñada i Domènech.

L’alcalde de Vilablareix amb els avis i àvies de 80 o més anys d’edat que van
participar en la festa d’homenatge a la gent gran i que són en Pere Parés i Jordà,
la Montserrat Ribas i Bassols, la Matilde Trias i Parés, en Ramon Egea i Ferrer
i en Joan Ruscalleda i Pons.
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Entrevista
Manel Vilaró i Patro Bardají

més de 60 anys de casats
R. PONSATÍ

C

asats a Lleida el 2 de juny de 1940, el
matrimoni vilablaretenc d’en Manel Vilaró
i Sandiumenge i la Patro Bardají i Ferrer
ha celebrat aquest any el 62è aniversari del
seu casament. Tot i que la Patro va néixer a
Tamarite de Litera (Aragó) el 4 de març de
1916 i en Manel a Vallfogona de Balaguer
(Lleida) el 15 de setembre del mateix any,
aquest matrimoni és un dels que porta més
temps residint a Vilablareix. En Manel hi
viu des del 1938, un any després que el seu
pare, en Miquel, construís Can Vilaró, la
casa on han residit tots aquests anys i que és
força coneguda al poble perquè durant molts
temps els veïns hi anaven a comprar barres
de gel, a més de derivats de la llet, que és el
negoci al qual en Manel, tal com havia fet
el seu pare, va dedicar-se professionalment
fins que es va jubilar el 1981.

El matrimoni en una imatge de l’estiu de l’any
1941, quan ja portaven un any de casats.
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“Ens vam conèixer el
1932, quan la Patro
va entrar a servir a
la casa que la meva
àvia tenia a Lleida”,
explica en Manel, que
va estudiar comerç al
col·legi Verdaguer de
Lleida. Per la seva
part, la Patro, que va
anar a l’escola de
Tamarite de Litera
molt poc temps, assenyala que “a casa vam
perdre els meus pares,
en Pablo i la Maria,
quan era molt joveneta i vam haver
d’espavilar-nos...”.
En Manel i el seu pare
van deixar Lleida -on
es
dedicaven
a
comprar llet i vendre
els seus derivats, sota
la marca “Lechería
Higiénica”, a botigues

En Manel i la Patro quan van celebrar les seves noces d’or al Fornells Park
l’any 1990.

de Lleida, Tarragona i Reus- poc abans d’esclatar
la guerra civil, en perdre els béns que hi tenien.
Aleshores es van establir a Girona, on van treballar
durant dos anys -1935 i 1936- en la Central Lletera
que hi havia al carrer Ramon Folch. “L’any 1936
vaig anar a Cardedeu a muntar un negoci de venda
de llet i m’hi vaig quedar fins al 1937, quan vaig
haver d’anar a la guerra a Andalusia i vaig estar
mobilitzat fins al 1939”, recorda en Manel, que
en acabar la guerra va establir-se a la casa que el
seu pare havia començat a construir l’any 1937 a
Vilablareix (Can Vilaró) i es va dedicar a comprar
llet per tal de vendre els seus derivats. “Compràvem
llet a pagesos de Vilobí, Salitja, Sant Dalmai... i,
a la planta de tractament que teníem muntada a
la planta baixa de la nostra casa, fèiem mantega,
formatges, nata,... que veníem, junt amb la caseïna,
a botigues de Barcelona ciutat a través d’un representant”, refereix en Manel, que es va dedicar a
aquest negoci fins que es va jubilar al fer 65 anys.
“El negoci vam deixar-lo al jubilar-se en Manel
perquè els fills no van voler seguir-lo, ja que era
molt lligat, sobretot perquè s’havia de treballar
tots els dies...”, comenta la Patro, que destaca que
comercialitzaven de 600 a 700 litres de llet diaris.
A més de la venda de derivats de la llet, en Manel
i la Patro també van vendre gel i van tenir vedells
i porcs per engreixar a la seva casa de Vilablareix,
que actualment està gairebé envoltada per les cases
de tres dels seus quatre fills -en Miquel, en Josep
M. i l’Anna-, mentre que l’altra filla, la Carme,
resideix al barri de Santa Eugènia de Girona.
A en Manel i la Patro, que tenen nou néts: en

Entrevista

La Patro quan tenia 18 anys era una jove molt
bonica, tal com s’aprecia a la fotografia de
l’any 1934.

Els nou néts d’en Manel i la Patro a principis de la dècada dels 80 del segle passat. D’esquerra a dreta:
drets, en David i en Manel; a la segona fila, en Jordi, la Marta i la Viki; a la primera fila, la Sandra,
en Robert, en Miquel i la Gemma.

Miquel, en Manel, l’Anna, la Gemma, en David,
la Viki, la Marta, en Jordi i en Robert, els hi ha
agradat molt fer excursions i anar de viatge, així
com anar a la platja durant l’estiu. “Hem anat
a Galícia, a l’Aragó i a d’altres comunitats de
l’Estat espanyol i també hem fet diversos viatges
a l’estranger, a països com Holanda, Alemanya,
Bèlgica, França...”, refereix en Miquel, que actualment es passa les hores assegut en un sofà de la
sala d’estar de casa seva, ja que des que va patir
una embòlia fa 5 o 6 anys ha d’estar connectat a
una màquina que li subministra oxigen.
La limitació de moviments que comporta aquesta
dependència de la màquina per poder respirar bé
fa que en Miquel, i també la Patro, passin les hores
mirant la televisió, especialment TV-1, que és la
cadena que està connectada tot el dia, o jugant al
dòmino, al parxís i a les cartes, sense sortir de casa
seva, i per això no han anat mai al Casal d’Avis
del poble.
Una de les altres grans afeccions d’en Manel han
estat els cotxes, tal com ho prova el fet que va
conduir fins que va patir la referida embòlia. “Al
llarg de la meva vida vaig tenir quatre cotxes, el
primer un Skinner, després un Nasch, un descapotable americà que anava amb butà; a continuació
un Seat 1.500 i, per últim, un Citroën Palace, que
va ser l’últim que vaig conduir”.
Pel que fa als estius, el matrimoni acostumava a
anar des de Vilablareix fins a la platja de S’Agaró
o de l’Escala, unes sortides d’un dia d’anada i
tornada. No obstant això, l’any 1970, el matrimoni
va comprar a l’Escala “un terreny de 500 m2, a un
preu de 4 pessetes/pam, i ens hi vam fer una casa
pagant al contractista 50.000 pessetes/mensuals”,
explica en Manel.
“En aquests moments el que més m’agrada és
estar assegut al sofà i no haver de bellugar-me,
ja que si surto de passeig de seguida em fan mal

les cames”, assegura en Manel, que indica que les
pel·lícules són els programes que més li agraden
de la televisió.
Pel que fa a les celebracions familiars, en Manel
i la Patro, que actualment viuen a Can Vilaró junt
amb una germana d’ella, la Paquita, assenyalen que
tots els membres de la seva família es reuneixen
cada any a Can Vilaró amb motiu de les festes de
Nadal. “A més, també hem celebrat amb tota la
família el 25è, el 50è i el 60è aniversari del nostre
casament”, finalitza la Patro.

En Manel i la Patro quan van casar-se, a Lleida, el 2 de
juny de 1940.
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Salut

31 de maig,
dia mundial sense tabac 2002
DR. MIQUEL QUESADA SABATÉ I ATS CARMEN JIMÉNEZ RUIZ. CONSULTORI LOCAL DE VILABLAREIX

E

n primer lloc us voldríem informar que s’ha produït un canvi d’organització a nivell del Servei
d’Atenció Primària del Gironès de l’Institut Català de la Salut, a partir del dia 27/5/2002 la
Consulta Mèdica de Vilablareix serà compartida entre el Dr. Miquel Quesada Sabaté i el Dr.
Rafael Ramos Blanes, que treballaran en equip.
També cal informar-vos que podeu demanar dia i
hora de visita per internet accedint a l’adreça http:/
/www.gencat.es/ics/ i que també, si ho voleu, us
podeu adreçar per correu electrònic als següents
professionals del Consultori de Vilablareix:
Diplomada d’Infermeria Sra. Carmen Jiménez Ruiz
p416ucjr@pgirona.scs.es
Dr. Rafael Ramos Blanes p416urrb@pgirona.scs.es
Dr. Miquel Quesada Sabaté
p416umqs@pgirona.scs.es
Anant al tema de l’encapçalament, del 27 al 31
de maig ha estat la Tercera Setmana Sense Fum
promoguda per les Societats Científiques del nostre
país i el Ministeri de Sanitat i Consum, coincidint
amb el Dia Internacional de la Lluita Contra el Tabac
que va ser el passat 31 de maig, amb el lema “Esports
sense tabac, juga net”.
Tot i que a nivell de difusió no podem competir amb
les grans multinacionals tabaqueres, d’un temps ençà
s’està realitzant un esforç per incidir en aquest tema.
El consum de tabac és la primera causa previsible
de mort i de malaltia en els països desenvolupats,
la qual cosa el converteix en l’enemic número u de
la salut.
És responsable de molts càncers, malalties de cor
com els infarts, malalties respiratòries cròniques,
trombosis, especialment en dones majors de 35 anys
i que prenen anticonceptius, etc. A més, empitjora el
pronòstic de moltes altres com la diabetis, les úlceres,
l’asma, etc. De cada 4 persones que fumen, una
es morirà prematurament pel fet de fumar. Moltes
podrien haver viscut 10, 20 o 30 anys més i amb
una qualitat de vida millor. Afecta una part molt
important de la població, ja que 1 de cada 3 catalans
són fumadors actius i molts dels no fumadors poden
ser considerats fumadors passius pel fet de treballar
o conviure amb fumadors. Dins d’aquest grup cal
ressaltar a les dones embarassades, ja que augmenta
el risc de malalties en els nadons i els nens, quant
més petits son, més sensibles són als efectes del
fum, de manera que està demostrat com els fills de
fumadors tenen més problemes respiratoris que els
que no ho són.
Des d’aquí volem transmetre un missatge als pares
fumadors, almenys no fumeu dins de casa i del
cotxe, els vostres fills us ho agrairan. A més a
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més, recordeu que els fills aprenen moltes coses
de l’exemple que els hi donem. Per aquest mateix
motiu, des de fa uns anys un dels objectius principals
de les campanyes antitabac ha estat actuar sobre
col·lectius de professionals que més poden oferir
aquesta imatge exemplar i educativa com son els
sanitaris i els mestres.
DEIXAR DE FUMAR ÉS POSSIBLE, és el resultat final d’un procés que comença amb un canvi
d’actitud i finalitza amb un canvi de conducta. Així
doncs, si es comença a pensar en deixar-ho, només
cal seguir endavant fins al final.
VAL LA PENA DEIXAR-HO, el deteriorament que
produeix el tabac és acumulatiu. Com més aviat es
deixa de fumar, més aviat es comencen a obtenir
beneficis per a la salut i per a l’economia:
• Disminueix la predisposició a la tos i als refredats.
• S’estalvien diners.
• La pell es recupera de l’envelliment prematur
causat pels tòxics del tabac.
• El mal alè i la pudor desapareixen tan aviat com
es deixa de fumar.
• Es recuperen immediatament els sentits de l’olfacte i el gust.
• S’eviten cremades a la roba i als mobles, reduint-se
el risc d’incendis.
• Disminueixen les possibilitats d’estar malalt i es
redueix el risc de mort prematura.
• Millora la qualitat de vida.

ALGUNS ARGUMENTS PER
ACLARIR
“El meu avi va fumar tota la vida i va viure 90
anys”
Va tenir sort. No es pot predir qui pot morir per ser
fumador però està demostrat que mor un de cada
quatre i molts de la resta patiran malalties provocades
pel tabac.
“He de morir algun dia: mentrestant vull viure
feliç fumant”
És un mite pensar que el fumar mata ràpidament,
les malalties relacionades amb el tabac sovint són la
causa d’anys de patiment, de dolor i d’invalidesa.

Salut

“Quin és l’avantatge de viure uns anys més com
un vell pensionista”
Un altre mite és que fumar escurça la vida tan sols
uns quants mesos. Els qui moren pel tabac perden
una mitjana de 10 anys de vida.
“Ja és massa tard, porto fumant massa temps”
Val la pena deixar de fumar a qualsevol edat. La
millora de la funció respiratòria es pot esperar sempre
juntament amb una disminució del risc de les malalties relacionades.
“Si deixo de fumar m’engreixaré”
No tothom s’engreixa, normalment són pocs quilos
(2 o 3 de mitjana) i el pes inicial es pot recuperar
al cap d’uns mesos. L’exercici regular i moderat
és molt eficaç per evitar guanyar quilos i afrontar
la síndrome d’abstinència. S’ha d’evitar “picar”. El
riscs per a la salut causats per fumar són molt més
alts que el risc d’un petit augment de pes transitori
per deixar de fumar, que tampoc no perjudica la
imatge.
“Ho he intentat moltes vegades, però he recaigut”
Molts fumadors necessiten diversos intents fins que
ho aconsegueixen. De fet, només un de cada quatre
ho aconsegueix a la primera. Però dels fracassos
s’aprèn!
“Sí, ho deixaré algun dia”
Deixeu-ho ara! Com més temps continueu fumant,
més mal us feu a vosaltres mateixos, i fareu que es
vagi fent més difícil deixar-ho.
“Ara és un mal moment per deixar-ho”
És veritat que hi ha moments dolents per deixar-ho,
per exemple en una època de molt estrès. Intenteu
escollir un bon moment. Però, vigileu, feu-ho aviat,
ja que és molt fàcil anar trobant excuses per no
deixar-ho mai.
“Ja he reduït el meu consum i fumo molt poc”
Reduir és un bon començament en el procés de
deixar-ho, però no resolt el problema. Molts fumadors que han reduït el consum inhalen més sovint i
més intensament, de manera que mantenen la dependència a la nicotina i tornen fàcilment als nivells
previs de consum. És millor deixar-ho completament.
“Ara tinc molt estrès i fumar em relaxa”
El vostre cos s’ha acostumat a la nicotina. Així és
natural que us sentiu més relaxats quan obteniu la
nicotina de la qual heu esdevingut dependents. Us
heu “enganxat”. La dependència a la nicotina és
una addicció i, per tant, al deixar-ho provoca una
síndrome d’abstinència. Els tractaments amb pegats
de nicotina redueixen els seus símptomes. Han de
passar unes setmanes fins que desapareixen.
“No tinc prou força de voluntat per deixar de
fumar”
Per a alguns fumadors pot ser difícil, però per a
altres és més fàcil del que es pensen. Cada dia més

fumadors deixen de fumar. La majoria necessiten
alguns intents per aconseguir-ho.
“És més perillosa la contaminació que el fumar”
El fum del tabac té una concentració d’alguns productes tòxics 400 vegades superior als nivells permesos, internacionalment, en el medi ambient.
“Fumo cigarrets light”
Els cigarrets light contenen les mateixes substàncies
perilloses que el tabac normal, només s’hi ha reduït
els nivells de nicotina i de quitrans. Molts fumadors
inhalen més sovint i més intensament per compensar
els baixos nivells de nicotina d’aquests cigarrets.
En conseqüència, augmenten la ingestió dels altres
tòxics.
“No vull molestar a la meva família, la convivència
seria impossible”
Penseu en les molèsties que ocasioneu a la família
en aquests moments amb la vostra contaminació pel
fum del tabac i en les que podeu ocasionar si us poseu
malalts per culpa del tabac. Unes quantes setmanes
de mal humor compensen, a la llarga, una vida més
saludable per a tothom.
“Podré funcionar sense tabac”
Sí que podreu. Encara que podeu trobar-vos millor
quan fumeu, heu de conèixer que això està causat,
bàsicament, per la dependència a la nicotina. Després
de fumar l’últim cigarret, el nivell de nicotina davalla
i es presenta la síndrome d’abstinència. Comenceu
a sentir-vos tensos. Si agafeu un cigarret us sembla
que us relaxeu, però en realitat no és exactament així.
Mireu el vostre voltant. Els fumadors no estan més
relaxats que els no fumadors, ni tots els exfumadors
estan més tensos o són obesos.
- SI PREFERIU LA SALUT, DEIXEU DE
FUMAR QUAN ABANS MILLOR. VAL LA
PENA INTENTAR-HO I ÉS POSSIBLE
FER-HO.
- ACTUALMENT HI HA TRACTAMENTS AMB
SUBSTITUTS DE LA NICOTINA QUE HAN
MOSTRAT LA SEVA EFECTIVITAT.
- NOSALTRES US PODEM AJUDAR I ASSESSORAR... US CONVIDEM A PROVAR-HO.
A més a més, aquest any, si deixeu de fumar podeu
guanyar:
• Primer premi: un viatge i una estada d’una setmana
per a dues persones al Carib.
• Segon premi: una bicicleta tot terreny.
• Tercer premi: tres abonaments anuals clubs DIR
més motxilla.
• Premi especial (testimonis no fumadors): Cap de
setmana per a dues persones, tot inclòs, a un parador nacional.
Més informació a l’adreça:
http://www.gencat.net/sanitat/portal/cat/qw2002.htm
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12a Marxa Popular de Sant Roc
Després d’onze anys, la marxa popular de Sant Roc
va canviar enguany el lloc de sortida i d’arribada.
Aquesta vegada el punt de concentració era el
pavelló poliesportiu de Vilablareix, que va suposar
una millora, tant per als participants -més comoditat, vestidors per canviar-se i dutxar-se...-, com per
al públic en general -més lloc per aparcar...-.
El nombre de participants, entre els que van córrer
i els que es limitar a fer el recorregut sense ànim
competitiu, va ser de 325 persones. Les classificacions de les diferents categories, van ser:

De 0 a 8 anys
- Nens: 1r MARTÍ DURAN
- Nenes: 1a MIREIA ULLOA
De 9 a 12 anys
- Nens: 1r YASSIM IBILON, 2n DAVID
DURAN, 3r MOURAT TAOUIL
- Nenes: 1a SANDRA ARBAT, 2a PATRÍCIA
MARTÍN, 3a LAURA MARTÍN
De 13 a 16 anys
- Nois: 1r GERARD PERALTA, 2n HÉCTOR
MARTÍN, 3r SERGI COROMINAS

Diferents imatges de les sortides de la 12a Marxa Popular de Sant Roc.
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De 17 a 20 anys
- Homes: 1r SAID FELLICH, 2n MARC
CANALS, 3r AHMED ALMOUAT
De 17 a 35 anys
- Dones: 1a DORA DEFAGOT, 2a MARTA
PIJOAN, 3a SÍLVIA VENTURA

El podi amb els tres atletes locals millors classificats: 1r- Miquel
Bertomeu, 2n- Jaume Pujol i 3r- Jesús Felipe.

De 21 a 40 anys
- Homes: 1r JOSEP IGLESIAS, 2n SERGI
LAMBORDE, 3r FRANCESC CARRASCO
De 36 a 50 anys
- Dones: 1a JOANA IGLESIAS, 2a MONTSE
CARRASCO, 3a ISABEL PALLÍ
De 41 a 55 anys
- Homes: 1r JOAN BUIXEDA, 2n JOAN BAYÉ,
3r JOSEP GARRIGA
De més de 51 anys
- Dones: 1a LORETO GUILANA, 2a
MONTSERRAT MORAGUES, 3a ANTONIA
MARTÍNEZ.

El podi de la categoria de dones de 17 a 35 anys: 1a- Dora Defagot,
2a- Marta Pijoan i 3a- Sílvia Ventura.

Cursa ciclista de Vilablareix
Els resultats de la cursa ciclista celebrada a
Vilablareix el passat diumenge 12 de maig, coincidint amb la Festa Major d’enguany, van ser els
següents:
VII Trofeig Vilablareix
Categoria: Veterans
Modalitat: Línia
Distància: 47,600 km
Mitja: 40,387 km/h
Classificació: 1r- PEDRO FERNÁNDEZ (Gonzalvo Ciclos) 01:10:43; 2n- JAUME ESTAÑOL
(Homs-Cibertel) 01:10:43; 3r- JOSÉ MARTÍNEZ
(Gonzalo-Ciclos) 01:10:43.

VII Trofeig Vilablareix Copa Girona
Categoria: Social
Modalitat: Línia
Distància: 50,400 km
Mitja: 40,892 km/h
Classificació: 1r- XAVIER ESTANGA (La Matalasseria) 01:13:57; 2n- JOSEP M. OLIVES
(BMW Martín i Conesa) 01:13:57; 3r- JOSEP M.
AYMERICH (BMW Martín i Conesa) 01:13:57.
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Activitats de
l’Associació
Esportiva
Vilablareix
El dilluns 5 de maig es va celebrar una
assemblea extraordinària per modificar
l’article 3 dels Estatuts de l’Associació
Esportiva Vilablareix. La modificació,
que va ser aprovada per unanimitat, va
permetre la inclusió de l’atletisme i el
tennis taula com a noves disciplines
esportives de l’Associació.
L’atletisme ja ha creat la seva pròpia
secció dins l’Associació i una de les
primeres activitats realitzades va ser
l’organització de la 12a Marxa Popular
de Sant Roc. Des d’aquesta secció donem
les gràcies a tots els col·laboradors que
van fer possible l’èxit d’aquesta nova
edició de la marxa.
VOLEIBOL
L’equip sènior femení de voleibol ha
aconseguit mantenir la categoria, per
tant, la propera temporada tornarà a
jugar a 2a Catalana.
Per la seva part, l’equip sènior masculí, una vegada finalitzada la lligueta
d’ascens, no ha aconseguit pujar de categoria.
BÀSQUET
En la última fase de la temporada, l’equip
de bàsquet ha quedat tercer dels tres que
formaven el grup classificatori.
FUTBOL SALA
En tancar l’edició d’aquest número de
“La Torratxa”, la lliga de futbol sala
que disputen els equips de Vilablareix
encara no s’havia acabat. La lliga ha
estat molt irregular i amb molts canvis
de calendari per les baixes d’equips que
s’han produït al llarg de la temporada.
En el moment de tancar l’edició de la
revista, l’equip Restaurant Perelló anava
classificat en segon lloc, mentre que
l’equip Restaurant Mengar ocupava el
quart lloc.
Per acabar, cal destacar que la Secció
de futbol sala de l’Associació està preparant per als propers 29 i 30 de juny la
primera edició de les 24 hores de Futbol
Sala de Vilablareix.
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La marxa
dels 10 Km

(o com castigar el cos un
diumenge al matí)
LLORENÇ MUÑOZ I LÓPEZ

Tot comença amb una colla de companys i veïns que dies
abans et proposen el repte de participar a “la marxa”, “...tot
xino-xano, eh, que no som pas vailets, eh”. El dia comença
llevant-se d’hora, i a quines hores de llevar-se, un diumenge
al matí! Després de fer la inscripció et comences a adonar
que no hi són tots... “Ens vàrem quedar a veure “la Rosa”
al festival d’Eurovisión i no ens hem pogut llevar”, et diran
més tard. “Nosaltres anem caminant”, et diuen els altres.
Uns estiraments sense gaire esforç per dosificar, aprofites per
saludar els amics i empaitar un veí que hi entén més que tu
per sortir junts. Després d’un petit retard, tot és a punt per
començar, i BAM! Comença la cursa!
“Bona sortida, nano...”. Els primers 2 km a un ritme de
5 minuts/km, tot va bé, però tot just sortir del terme de
Vilablareix, a l’alçada de l’Inpanasa, primer avís... falta fons.
“Adéu company, jo deixo de córrer i busco forces caminant
un xic...”. “Va, nano”, ja sento que em crida un altre amic.
“Doncs va, som-hi”. I així dos cops fins arribar a la pujada
d’en Xapes, km 4, “Osti tu, quina pujada”. Aquí és quan et
comences a fer preguntes: “Vols dir que ha estat bona idea,
això? Què coi faig jo al mig del bosc a aquestes hores? Quan
arribi a la nitris tiraré pel dret! Ja no puc més..., ja no és qüestió
de fons només, les cames comencen a dir la seva també” i
de cop a dalt al pla, el primer lloc d’avituallament. “Gràcies,
moltes gràcies... com...? que no teniu Red Bull?” Aquí arriba
un altre company que empeny “Va, nano” (això ja ho he sentit
abans, em sembla). Doncs va, som-hi... Vés per on, veurem
com és per darrere Can Mateu. Val a dir que és el millor tros:
ombra, baixada, terreny tou... L’he tornat a fer tot corrent fins
a baix. Com qui no vol, vaig passar el km 6. Al pla ja tornem a
caminar... i comença a fer calor... A Can Carrasquet, un altre
punt d’avituallament (que ben posats, tu!), i és quan t’adones
que ja faràs la resta caminant... si ja no queda ningú que et
digui: “Va, nano!”. Al km 9, punt de control que ja marxa...
“que vols pujar?” M’ho preguntes dos quilòmetres abans i
potser, però ara ja és una qüestió personal... Tot i que a la
baixada del pont dubto de tirar recte: “Ara s’ha de girar?, més
volta encara?...”. Falten 400 metres, diu el cartell, els més
llargs de la meva vida! Per fi el pavelló, fins i tot semblava
que l’havien amagat... No puc més, una hora i deu minuts.
“Com?, els primers 35 minuts que pujava la pujada d’en
Xapes corrent?”, em comenten mentre endrapo l’entrepà de
botifarra i em refaig a poc a poc, ja ho sé, ja... serà demà que
passarem comptes, però començo a pensar que ha valgut la
pena, ha fet un bon dia, he saludat els amics i potser no sóc
tan jove com pensava però tampoc tan vell com em diuen.
Tot plegat que l’any que ve, entrenant una mica abans, ja
veuràs, ja...

Ecologia

Estiu

Fem turisme respectuós amb el medi ambient
ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

C

omença l’estiu i, amb ell, milions de persones es desplacen, fugint de la rutina, el deteriorament mediambiental (pol·lució i sorolls) i la deshumanització de les ciutats, cap a zones
suposadament més tranquil·les i netes, buscant un merescut descans mental, junt amb aigües
cristal·lines, un aire net o unes rouredes o fagedes a la muntanya.

En canvi, és molt probable que la paradisíaca platja
deserta dels fulletons de propaganda es converteixi,
a l’arribada de l’incaut turista, en un eixam humà
on, amb una mica de sort i llevant-nos aviat, aconsegueixi estendre la seva tovallola com una forma
de senyalització de “territori conquerit”.
Això és conseqüència de la massificació del turisme,
fenomen que ha experimentat un gran creixement,
representant per a l’Estat espanyol una de les primeres fonts d’ingressos.
No es pot deduir del que hem dit que el turisme,
per si mateix, sigui dolent per al medi natural.
S’ha d’enclavar en el context del conjunt de l’activitat econòmica, industrial i social que es dóna
en l’actualitat, i de la qual l’activitat turística en
forma part. És en la mesura que s’abusa d’ell,
amb l’elaboració de “plans de desenvolupament
turístic” amb l’únic objectiu del benefici econòmic, quan s’ocasionen danys irreparables a l’entorn. Blocs d’edificis, carreteres, serveis... arriben
a sobrepassar, motivat per la massificació, el límit a
partir del qual un determinat paratge turístic altera
el seu ecosistema, transformant-lo i degradant-lo,
en moltes ocasions, de manera irreversible.
Tampoc el turisme de muntanya no s’escapa a
aquest fenomen, on, més que una trobada amb la
naturalesa, la presència, ja quantitativament important de persones, resulta un element pertorbador.
Bosses de plàstic, llaunes i escombraries d’allò
més variades ens trobem avui en els llocs més
insospitats i recòndits.
Al sortir aquest estiu dels nostres llocs habituals,
cal que evitem portar amb nosaltres aquestes benevolences de les ciutats que tants danys causen al
medi ambient. Hi ha algunes indicacions en aquest
sentit:

• En adquirir els clàssics souvenirs, evitem
la compra d’aquells que estiguin elaborats amb matèries l’extracció de les quals
pugui perjudicar el medi natural, com és
el cas del corall. I per descomptat, tot allò
fabricat amb closques de tortugues, tant
de moda avui en dia.

• Sabem que una picada de medusa és força
molesta, no ens dediquem a treure-les
de l’aigua perquè s’assequin a la sorra.
Recordem que som nosaltres qui envaïm
el seu medi i no al revés.
• Si busquem closques, petxines..., agafem
només les que no tinguin inquilins. A les
restants, deixem-les que segueixin fent la
seva vida.
• Si fem rutes de muntanya, recordem que
el soroll i la presència humana alteren
la vida de la fauna. No anem donant la
nota amb la ràdio a tota marxa. No se
sap res de l’interès dels ocells pels 40
principales.
• En entrar en una cova o una balma es pertorba la tranquil·la foscor de les espècies
de rates pinyades que hi habiten. Limitem
al màxim les cordes, veus, làmpades...
• Les engrunes de pa que va deixar Pulgarcito al bosc se les van menjar els ocells.
Els senyals que deixem nosaltres en forma
de deixalles no se’ls menja ningú. El
rastre queda per molts anys.
• Com a mínim, deixem el lloc on hàgim
estat tal com estava quan vam arribar-hi.
Si no és demanar massa, fins i tot podem
portar una bossa i recollir allò que hagin
deixat els que hi han estat abans.
• Si només fos el cavall d’Atila.. passi, però
és que som tants els qui ens entossudim a
no deixar créixer l’herba allà on trepitgem,
que anem pel camí d’acabar amb tot!
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Tot recordant…

Batec parroquial
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Celebracions de Setmana
Santa
Com en anys anteriors, i en donem gràcies a Déu,

tinguérem el goig de poder celebrar les festes de la
Setmana Gran, com l’anomena la Litúrgia. Començàrem amb la solemne benedicció de les palmes el
Diumenge de Rams, que enguany s’escaigué el 24
de març, al pedró parroquial. Una alenada de fe,
de pau i de joia planava sobre aquell bon grapat de
fidels, grans i petits -alguns ben petits en braços de
llurs mares o pares- que alçaven, tot brandant-los,
els palmons i rams a fi que poguessin copsar la suau
rosada de l’aigua beneïda que queia al seu damunt.
Després, en processó i rememorant aquella entrada
multitudinària de Jesús a Jerusalem fa dos mil anys,
ens dirigírem a l’interior del temple per celebrar-hi
l’Eucaristia. La lectura de la Passió constituí el
moment central de la Litúrgia de la Paraula, que el
mossèn comentà breument en l’homilia. Al final de
la cerimònia, també el mossèn anuncià els horaris
de les funcions religioses de la setmana i en un to
distès i familiar recordà als padrins l’obligació de
comprar el tortells als seus fillols.
El Dijous Sant , a les 8 del vespre, tot i ser dia
laboral, un bon grup de fidels ens reunírem per
celebrar la Cena del Senyor i traslladar el Santíssim al Monument, on restà fins al Divendres Sant.
Aquest dia, a les 6 de la tarda, tingué lloc l’Acció
Litúrgica de la mort del Senyor: lectures pròpies
del dia, amb la Passió segons Sant Joan, dialogada,
com a acte central; solemne Pregària dels Fidels;
adoració de la Santa Creu i distribució de la Sagrada
Comunió als que desitjaren atansar-se a rebre-la.
Acabat, un majestuós silenci embolcallà la nau del
temple fins a l’endemà, a 2/4 de 9 del vespre, hora en
què ens trobàrem novament per a la solemne Vetlla
Pasqual. És una llàstima que aquesta celebració,
tan emblemàtica i significativa, no hagi calat en la
praxis del poble cristià; però els que hi vam assistir, poquets, la visquérem en tot el seu esplendor:
benedicció del foc nou, a l’atri el temple, processó
de la llum, pregó Pasqual, lectures pròpies, més
abundants que en una Missa normal, benedicció de
les fonts baptismals i celebració, envoltada d’“Alleluies”, de l’Eucaristia en honor del Ressuscitat.
“Per què busquem entre els morts el qui viu? No
hi és aquí. HA RESSUSCITAT”. I aquest anunci
transcendental fet per l’Àngel a les dones prop del
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sepulcre, ressonà àmpliament per l’interior de la
nostra església parroquial, en aquesta nit santa, i
l’endemà, Festa de Pasqua de Resurrecció.

Ermita
de Sant Roc
El dia 10 d’abril, l’alcalde, el regidor de Cultura i

el mossèn anàrem a trobar el Bisbe de Girona per
informar-lo de la magnífica restauració que s’ha
dut a terme a l’Ermita de Sant Roc, i convidar-lo a
beneir-la. El Bisbe Carles es mostrà molt cordial i
amable, escoltà amb molta atenció les explicacions
que li férem i s’oferí a venir el dia 21 de juliol, a les
11, per procedir a la benedicció. Creiem que serà
una festa ben entranyable i popular.

Confirmacions
En la mateixa entrevista, i aprofitant l’avinentesa,

el mossèn demanà al Bisbe que tingués la bondat
de venir un altre dia per administrar el Sagrament
de la Confirmació a un grup de nois i noies que,
durant dos anys, s’han anat preparant per a aquest
esdeveniment. Serà el dia 14 de juliol, precisament
una setmana abans de la benedicció de Sant Roc, de
manera que la nostra Parròquia tindrà el goig de la
presència del nostre Bisbe dos diumenges seguits.
Ja informarem més detalladament.

Homenatge
a la Gent Gran
Dins la policromia dels diversos actes que se cele-

braren durant la 11a Setmana Cultural, del 22 al 28
d’abril, organitzada pel nostre Ajuntament, i com a
cloenda, tingué lloc l’homenatge, ben merescut, a
la gent gran. Pel que fa a la Parròquia, el diumenge
dia 28 se celebrà una Missa Solemne a les 10
del matí, amb acompanyament de la Coral Sant
Cugat, de Salt, que donà esplendor a la cerimònia.
La nostra gent gran, que omplia de gom a gom
el recinte sagrat, seguí amb devoció l’Eucaristia,
agraint al Senyor els anys de vida concedida fins
ara i demanant-ne uns quants més, plens de salut
i benestar.
Per cert, en aquest acte inauguràrem, diguem-ne
“oficialment”, la nova rampa que permet accedir
a l’interior de l’església evitant els escalons que
hi ha des de la plaça al pedró. Molts han agraït
aquesta millora.
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Festa
Major
El tercer diumenge de

maig, com és tradicional, el poble s’abillà
amb les millors gales
per reviure joiosament
la Festa Major. Un
peculiar i castís programa, en forma de
calendari de sobretaula i ideat i dissenyat
pel JAV, ens avisava
de tots els actes que es
durien a terme, entre
ells el solemne Ofici a
l’església, en aquesta
ocasió acompanyat de
la
cobla
Baix
Empordà, la qual, al
final de l’acte religiós
obsequià els assistents
amb un bonic concert
a base de cinc sardanes
i un bis, dins mateix
del temple.
Aquest any, a més, el
tercer diumenge coincidia amb la Pentecosta, o Pasqua
Granada, cosa que
augmentava el to
festiu de la jornada.

Primeres
Comunions
Donat el considerable

Nens i nenes que van fer la Primera Comunió el diumenge 2 de juny (Foto: Ferran).

Nenes i nens que van fer la Primera Comunió el diumenge 26 de maig (Foto: Ferran).

nombre de nenes i nens que feien la seva Primera
Comunió, i d’acord amb els pares, es procedí a
fragmentar en dos diumenges la celebració. El
primer, 26 de maig, combregaren en David Cañadas
i Ros, en Carles Extremera i Penya, l’Aina Gallegos
i Marmolejo, l’Anna Gallegos i Vila, l’Ariadna
Garcia i Ros, en Marc Moratalla i Teixidor, la Sara
Palomo i Zubillaga i l’Ariadna Prunell i Frigola. I el
diumenge següent, dia 2 de juny, ho feren l’Ariadna
Alcraz i Arboleas, la Jèssica Aza i Ortega, l’Àlex
Fernández i Baena, els germanets Judit i JoanMiquel Jordà i Bagaria, l’Albert López i Ortega, la
Laura Padrés i González i la Marta Pou i Falcon.
Els assistents, que ambdós diumenges omplien el
temple, seguiren en silenci i atenció, llevat d’algun
cas esporàdic i puntual, la cerimònia religiosa. En
el moment de la presentació de les ofrenes, un nen
i una nena de cada grup presentaren uns sobres

amb donatius que aquest any farem arribar a Mns.
Màrius Busquets, Bisbe de Chuquibamba, al Perú,
i fill de Vilobí d’Onyar, a fi d’ajudar la gent de la
seva diòcesi que amb motiu de recents terratrèmols
perderen tot el que posseïen. És un gest noble que
agraïm als bons pares dels neocombregants.

Avís
important
Tornem a recordar, des de les pàgines de “La Tor-

ratxa”, a tots els pares que desitgin que els seus
fills facin la Primera Comunió que hi haurà dos
cursos de Catequesi i, per tant, que els apuntin
abans de començar el segon de Primària. Poden
fer-ho adreçant-se o bé a la Parròquia o a les
catequistes Roser Puigdevall de Gispert-Saüch i
Assumpta Bagaria de Jordà.
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Gastronomia

Les receptes de l´estiu
NÚRIA LLADÓ

Amanida de pastes amb
verdures
Ingredients:

1⁄4 kg de pasta, 200 g de tonyina en conserva, 100 g
de pèsols, 2 pastanagues, 2 porros, 2 tomàquets.
Per a la salsa: 2 ous durs, 1 cullerada de suc de
llimona, alfàbrega, julivert, all, oli d’oliva, sal.

Preparació:

Poseu aigua a bullir amb un xic de sal i tan bon punt
arranqui el bull tireu-hi la pasta i deixeu-la coure
deu minuts. Escorreu-la i refredeu-la amb aigua
freda i amaniu-la amb unes gotes d’oli. Partiu
els tomàquets per la meitat, traieu-hi les llavors,
i talleu-los a quadradets. Saleu-los i deixeu-los
en un escorredor. Talleu els porros a quadradets,
escaldeu-los i tot seguit escorreu-los. Bulliu els
pèsols. Ratlleu la pastanaga.
Per a la salsa: Poseu tots els ingredients en un bol,
tritureu-los amb el mini-pimer fins aconseguir
una salsa amb la textura de la maionesa.
Barregeu la pasta amb les verdures menys el
tomàquet, la tonyina i la salsa. Barregeu-ho bé.
Un cop servit en el plat, poseu-hi el tomàquet
pel damunt.

Pits de pollastre amb
beixamel
Ingredients:

2 pits de pollastre sense os, 1 ou, 175 cc de brou,
200 cc de llet, 60 g de mantega, 60 g de farina,
pa ratllat, oli.

Preparació:

Fregiu els pits de pollastre enters de manera que
quedin cuits, però no massa secs. Retireu els
pits i en la mateixa paella desfeu-hi la mantega,
afegiu-hi la farina i deixeu-ho coure uns moments
sense parar de remenar. Aboqueu-hi la llet i el brou
i remeneu fins que arranqui el bull i la beixamel
es vagi tornant espessa. De cada pit feu-ne sis
filets. Passeu cada un dels filets per la beixamel
acabada de fer i poseu-los en un plat sense que es
toquin l’un amb l’altre. Un cop freds passeu-los
per farina, ou batut i pa torrat, i poseu-los a fregir
quan l’oli sigui calent.
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Creps amb salsa de
taronja
Ingredients:

Per als creps: 125 g de farina, 250 cc de llet, 1 ou,
1 rovell d’ou, 20 g de mantega fosa, 15 g de sucre,
pela de taronja i llimona ratllades.
Per a la salsa: 50 g de mantega, 50 g de sucre,
25 cc de brandi, 1⁄2 litre de suc de taronja, 25
cc de Cointreau, 200 g de melmelada de taronja
amarga.

Preparació:

Per als creps: Poseu la farina en un bol, afegiu-hi
la llet tot remenant, l’ou i el rovell de l’ou, el
sucre, les peles de taronja i llimona. Deixeu-ho
reposar durant mitja hora tot remenant-ho de tant
en tant. Desfeu la mantega en una paella per a
creps, un cop desfeta afegiu-la a la pasta dels
creps. Prepareu els creps com més fins millor. Un
cop cuits, plegueu-los.
Per a la salsa: Desfeu la mantega en una paella
gran, afegiu-hi el sucre, deixeu-lo rossejar una
mica, aboqueu-hi el brandi, deixeu-lo reduir, afegiu-hi el suc de taronja, el Cointreau, la melmelada
i un cop la salsa comenci a tenir consistència,
afegiu-hi els creps i deixeu-ho coure uns minuts.

P
P
P

Prog
rama
Prog
rama
Prog
rama
Programa

Primeres 24 hores de
Futbol Sala
Dia: 29 de juny de 2002

Lloc: Pavelló poliesportiu de Vilablareix
Premis:
1r premi: TROFEU I 300 EUROS
2n premi: TROFEU I 150 EUROS
3r premi: TROFEU I 75 EUROS
4t premi: TROFEU I 50 EUROS
Al jugador màxim golejador
Al porter menys golejat

Tots els participants tindran accés gratuït a la piscina municipal mentre estigui oberta
Hi haurà lloc d’acampada
Hi haurà servei de bar

Dijous a la
Fresca 2002

27 DE JUNY

Cinema, projecció de la
pel·lícula “La máquina
del tiempo”
4 DE JULIOL

Havaneres a càrrec del
grup Quart Creixent

11 DE JULIOL

Danses catalanes

18 DE JULIOL

Cinema, projecció de
la pel·lícula “Daño
colateral”

1 D’AGOST

Cinema, projecció de
la pel·lícula “Como
perros y gatos”

INSCRIPCIONS:
Cost: 210 euros/equip
Lloc: Matins a l’Ajuntament i tardes al Pavelló
poliesportiu
Telèfon de contacte: 615 54 27 40

22 D’AGOST

Organitza: Associació Esportiva Vilablareix - Secció Futbol Sala
Col·laboren: Ajuntament de Vilablareix, Restaurant Perelló,
Pneumàtics Perelló, Forn de Pa J. Frigola, Pilsa SC, Mitsubishi
Elèctric

29 D’AGOST

Ermita de Sant Roc

Diumenge, 21 de juliol de 2002

A LES 11 DEL MATÍ

Missa i benedicció de l’ermita de Sant
Roc pel Bisbe de Girona Carles Soler
A CONTINUACIÓ

Parlaments
TOT SEGUIT

Pica-pica per als assistents i tres sardanes per la cobla Foment de la Sardana

Cinema, projecció de la
pel·lícula “Los otros”
Audició de sardanes, a
la plaça Catalunya,
amb la cobla Vila de
Cassà

5 DE SETEMBRE

Cinema, projecció de la
pel·lícula “Showtime”

Tots els actes, excepte l’audició de sardanes,
es portaran a terme a la plaça del Perelló.
En cas de pluja, se celebraran al Pavelló
poliesportiu.
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