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Serveis

Telèfons d’interès

Ajuntament (Oficines Municipals)   972-40 50 01
Fax Oficines Municipals                   972-23 87 64
Consultori Mèdic                               972-40 55 33
Ambulàncies                                      972-41 00 10
Ludoteca                                            972-40 55 37
Piscina                                                972-40 55 36
Centre Cultural (Can Ballí)              972-40 55 38
Pavelló Poliesportiu                          972-23 22 86
CEIP Madrenc                                   972-24 26 12
CAP de Salt                                        972-24 37 37
Atenció al Ciutadà                             972-40 01 86
Mossos d’Esquadra                                          088
Bombers                                                            085
TMG                                                  972-24 50 12
Farmàcia                                            972-23 26 05
Rectoria (Mossèn)                             608-43 58 96

Horari Bus Línia 5- TMG

       Pl. Germans Sàbat                Correus             Pl. Marquès de Camps         Sant Narcís                   Pl. de Salt                   Vilablareix Aiguaviva

                                                                                                                                                                                                                                 

                                X. Cugat                     Gran Via                    Sta. Eugènia                                                       Can Xirgu 

 De dilluns a divendres (feiners) Dissabtes Diumenges i festius
Sortida de Vilablareix cada mitja hora a partir de 7’25, 7’55, cada mitja hora a partir de 7’25, 7’55, 16’55
 ... fins 20’55 ... fins 12’55 i a les 16’55

Arribada a Correus a les 7’45, 8’15,... fins 21’15 a les 7’45, 8’15,... fins 13’45 17’15
  i a les 17’15

Sortides:
Germans Sàbat 7’15, 7’45,... fins 20’45 7’00, 7’30,... fins 13’30  16’30 i 21’30
  i a les 16’30 i 21’30
Correus 7’22, 7’52,... fins 20’52 7’07, 7’37,... fins 13’37  16’37 i 21’37
  i a les 16’37 i 21’37
Pl. Marquès de Camps 7’25, 7’55,... fins 20’55 7’10, 7’40,... fins 13’40  16’40 i 21’40
  i a les 16’40 i 21’40
Plaça de Salt 7’35, 8’05,... fins 21’05 7’20, 7’50,... fins 13’50  16’50 i 21’50
  i a les 16’50 i 21’50

Arribada a Vilablareix 7’38, 8’08,... fins 21’08 7’23, 7’53,... fins 13’53  16’53 i 21’53
  i a les 16’53 i 21’53

Horaris del consultori mèdic

 Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Matí Medicina General - De 9’30 a 13 h - - De 9’30 a 13 h

 ATS. Infermeria - De 10 a 13 h - - De 10 a 13 h

 Extraccions - De 9 a 10 h  - - De 9 a 10 h 
   (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)   (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)
 Pediatria de 8'30 a 11h - de 8'30 a 11h de 8'30 a 11h -

Tarda Medicina General De 15’30 a 19 h - De 16 a 19 h De 15’30 a 19 h -

 ATS. Infermeria De 16 a 19 h - De 16 a 19 h De 16 a 19 h -

Medicina General: Dr. Miquel Quesada (dimarts i dijous) - Dr. Rafel Ramos (dilluns dimecres i divendres) -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.

Horaris de serveis

Oficina de Correus
De dilluns a divendres, de 2/4 de 2 a 2/4 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: Marta Soler. Tots els dies i a les 
hores d'oficina.

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes.

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes (cal trucar a l’Ajuntament).
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Amb aquest número 16 es compleix el quart aniversari 
de la nostra revista municipal “La Torratxa”, una 
revista que va néixer l’any 1999 coincidint amb la 
renovació dels regidors de l’Ajuntament.
En aquell primer número vaig tenir el privilegi i la 
satisfacció de poder-me adreçar a tots els veïns i veïnes 
com a alcalde del municipi on vaig néixer i presentar 
aquesta publicació com a un mitjà per donar a conèixer 
tots els esdeveniments, actes, decisions dels plens i 
comissions de govern, pressupostos municipals... que 
anessin succeint.
En l’editorial del passat número 15 d’aquesta publica-
ció, feia una crida a la participació de la gent del nostre 
municipi en les eleccions municipals, i la resposta ha 
estat molt bona, més del 70% del cens va anar a votar 
el passat 25 de maig i això demostra, una vegada més, 
la maduresa democràtica del municipi i, per tant, vull 
manifestar, en nom propi i de tot l’equip de govern, el 
nostre agraïment més sincer, amb independència de 
l’opció política que cadascú hagi triat lliurement.
Aquest passat 14 de juny, en el ple de constitució del 
nou Ajuntament, al cap de quatre anys de treballar, 
després del corresponent procés electoral del passat 
25 de maig, i tenir el grup que represento el suport de 
quasi el 60% dels vots, que es tradueix en  disposar 
de 7 regidors a l’Ajuntament en el nou mandat que 
arriba fins a l’any 2007, vàrem prendre possessió del 
càrrec de regidors i jo personalment com a alcalde 
novament. Aquest ampli suport rebut ens omple a tots 
de satisfacció i ens anima i dóna forces per continuar 
treballant per Vilablareix, acceptem la responsabilitat 
que ens ha encomanat el poble i esperem respondre a 
la confiança que la majoria ha dipositat en nosaltres.
Ara s’inicia un nou mandat i cal posar-se a treballar 
sense demora i així en els propers dies es farà el ple 
on es presentarà el cartipàs del nou equip de govern 
per als propers quatre anys. El fet que l’Ajuntament 
tingui a partir d’ara 11 regidors ens ha de permetre 
poder treballar més i millor totes les àrees, s’incorpo-
ren noves persones que estan disposades a treballar 
per Vilablareix, hi ha un programa ambiciós per dur 
a terme i caldrà dedicar-hi esforç, i és per això que 
ens comprometem a fer un treball constant, honest i 
transparent, a dialogar amb la gent i amb els altres 
grups polítics, a tenir un Ajuntament de portes obertes 
i, com no podia ser d’una altra manera, a mantenir 
i millorar aquesta  publicació municipal de “La Tor-
ratxa” i aconseguir que sigui una eina més de comu-
nicació i participació ciutadana.
Bon estiu a tothom! 
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Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre març i maig de 2003

Plens
Sessió extraordinària del 29 d’abril
- Es va aprovar la composició de les tres Meses 

electorals, per a les eleccions municipals cele-
brades el 25 de maig.

Sessió ordinària del 13 de maig
S’aprova per unanimitat:

- El model de declaració per al registre d’interessos, 
que comprèn la declaració d’incompatibilitats i 
activitats que proporcionen o poden proporcionar 
ingressos econòmics i un model de declaració de 
béns patrimonials.

- La rectificació de l’inventari de béns i drets 
d’aquest Ajuntament referida a 31 de desembre 
de 2002, en incorporar-se les altes que s’han 
produït al llarg de la darrera rectificació.

Sessió extraordinària del 27 de maig
- Es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió 

ordinària del Ple de la Corporació del 13 de maig, 
l’última de la legislatura.

Comissions de govern
Sessió del 4 de març
S’acorda:

- Aprovar el padró de contribuents de l’Impost 
sobre Vehicles de tracció mecànica, corresponent 
a l’exercici 2002.

   IVTM: 116.354,98 euros

   Total de rebuts: 2.115

- Aprovar la 1a certificació de l’obra “Pavimentació 
d’un tram del Camí Deu Roures” per import 
de 29.290,68 euros, a favor de l’entitat Àrids 
Vilanna SL.

- Aprovar la 2a certificació i liquidació de l’obra 
“Pavimentació d’un tram del Camí Deu Roures” 
per import de 7.135,84 euros a favor de l’entitat 
Àrids Vilanna SL.

- Aprovar la 2a certificació i liquidació de l’obra 

“Reparació i reasfalt dels trams deformats d’una 
part de Camí de Sant Roc” per import de 2.004,38 
euros, a favor de l’entitat Àrids Vilanna SL.

- Autoritzar la celebració del VII Trofeu Vilablareix 
2003 de ciclisme i aprovar la solitud de subvenció 
al Club Ciclista Girona, per import de 1.350 euros.

- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives 
particulars per a la contractació d’un arquitecte 
municipal i adjudicar el contracte de consultoria 
i assistència a la Sra. Marta Soler i Fitó. 

- Sol·licitar a la secció d’Ensenyament i Cultura 
de la Diputació de Girona, una subvenció per 
cobrir part dels costos de l’audició de sardanes 
amb motiu de l’aplec de Sant Roc, per import 
de 110 euros.

Sessió del 18 de març
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 31.658,83 euros.

- Aprovar la diferència de la liquidació de l’exercici 
2002 corresponent al conveni fiscal a favor de 
Gas Natural, per import de 271,53 euros.

- Acceptar la proposta de renovació dels conceptes 
tributaris del conveni fiscal subscrit entre les 
parts que esdevé una quota de ICIO i taxes de 
llicències urbanístiques de 638,49 euros, així 
com la convalidació de l’aval bancari d’import 
6.010,12 euros dipositat a la Tresoreria de la 
Corporació.

- Aprovar la liquidació de la taxa a l’entitat Fecsa-
Endesa per a la utilització privativa o aprofi-
tament especial del domini públic municipal 
corresponent a l’exercici 2002, la qual es xifra 
en un 1’5% de la facturació bruta obtinguda 
per Fecsa-Endesa per subministrament d’energia 
elèctrica, que és de 719.613,18 euros i per tant 
dóna lloc a la quantitat de 10.794,20 euros.

- Aprovar la sol·licitud d’inclusió en la convocatò-
ria del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
de la Generalitat de Catalunya, per a la subvenció 
per a la construcció, l’ampliació, el remodelatge 
i l’equipament de consultoris locals de titularitat 
municipal per a exercici 2003. La realització de 
la inversió és d’un import de 2.485,88 euros.

- Concedir al pilot de trial del municipi Dani Olive-
ras una subvenció de 300 euros, per portar l’escut 
del municipi a la roba de competició. Enguany 

Informació municipal
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Informació municipal

Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre març i maig de 2003

participa en els campionats de Catalunya, d’Es-
panya i d’Europa.

- Aprovar la liquidació a favor de la Diputació de 
Girona del recàrrec provincial de l’impost sobre 
activitats econòmiques corresponent a l’exercici, 
que és de 15.325,92 euros.

- Atorgar una subvenció de 1.000 euros, al grup de 
teatre l’Olla dels Maiquiets, per tal de fer front a 
les despeses del grup en el muntatge d’una obra de 
teatre per tal de representar-la per la festa major.

Sessió de l’1 d’abril
S’acorda:

- Aprovar la inclusió a la convocatòria per l’ator-
gament de subvencions per finançar la redacció 
de plans d’ordenació urbanística municipal, pro-
grames d’actuació urbanística municipal, plans 
parcials urbanístics i plans de millora urbana.

-  Adjudicar el contracte menor de serveis a l’entitat 
“E2 Promoció del lleure i l’esport SL”, amb 
domicili a Girona, Avinguda Montilivi, 14 bx, per 
dur a terme el casal d’estiu esportiu per import 
de 1.548,66 euros (IVA inclòs) amb la següent 
condició: Per tal de poder dur a terme l’activitat hi 
haurà d’haver un mínim de 12 persones inscrites.

- Permetre la col·locació gratuïta de cartells de 
propaganda electoral a les faroles del municipi, 
a excepció del tram del carrer Perelló existent 
entre el carrer Ponent i el carrer Reramús.

- Es concreten com a locals oficials i llocs públics 
per a la realització gratuïta d’actes electorals els 
següents: Pavelló poliesportiu, Plaça del Pere-
lló, Sala d’Actes de l’Ajuntament i Plaça de 
Catalunya.

- Acceptar la subvenció, en concepte de “Fons de 
subvencions”, de la Diputació de Girona, exercici 
2003, per fer front a l’obra d’adequació de la 
plaça de la Vinya-Pirineus.

- Concedir al Grup Municipal PSC a Vilablareix 
l’ús de la sala polivalent del pavelló poliesportiu, 
per al dia 8 d’abril a partir de les 8 del vespre.

Sessió del 29 d’abril
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 38.424,22 euros.

- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subven-

ció per tal d’assumir part dels costos de la 12a 
Setmana Cultural que s’organitza al municipi del 
22 d’abril al 4 de maig.

- Assumir la contractació i execució de l’obra “camí 
de la Madrana”, inclosa en el Pla de camins 
del Consell Comarcal del Gironès, quadrienni 
2000-2003, sens perjudici de mantenir-se la cor-
responent subvenció 16,819,14 euros.

- Aprovar la convocatòria per al nomenament de 
Jutge de Pau titular i Jutge de Pau suplent, per un 
període de 4 anys, al municipi de Vilablareix.

- Autoritzar a l’Associació Esportiva Vilablareix 
per a la celebració de la XIV Cursa Popular 
de Vilablareix i es comunica que s’han fet les 
gestions oportunes per a l’assistència dels mossos 
d’esquadra i la Creu Roja.

- Concedir al Grup municipal CiU a Vilablareix 
l’ús de la Sala d’Actes municipal el dia 2 de maig, 
per donar a conèixer la seva candidatura.

- Sol·licitar una segona pròrroga a la Delegació 
Territorial del Govern i a la Diputació de Girona 
per a la tramesa de documentació i adjudicació de 
les obres referents al projecte “Construcció d’un 
magatzem municipal”, atès que en data d’avui 
restem a l’espera que el Ministeri de Foment con-
firmi oficialment a l’Ajuntament quin és el traçat 
definitiu de la “Línia de Alta velocitat Madrid-
Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa, al seu 
pas pel terme municipal de Girona, tram Vilobí 
d’Onyar-Sant Julià de Ramis”.

Sessió del 6 de maig
S’acorda:

- Aprovar el projecte d’obres “Construcció d’un 
magatzem municipal”, amb un pressupost de 
111.547,83 euros.

- Aprovar la memòria valorada de la neteja i con-
servació de les lleres, exercici 2003, per import 
de 10.122’96 euros.

- Aprovar el projecte definitiu “Adequació de la 
plaça Vinya- Pirineus”, per import de 51.947,26 
euros.

Sessió del 27 de maig
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 85.756,65 euros.
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Les eleccions municipals celebrades el passat 25 
de maig van donar els següents resultats al nostre 
poble:

Població 02................................................... 2.098

Cens electoral............................................... 1.655

Vots .............................................................. 1.206

Nuls ..................................................................... 6

Blancs................................................................ 17

Es va registrar una participació del 72’88%, el que 
suposa que l’abstenció se situà en el 27’12%.
Pel que fa a les coalicions i partits polítics 
que es presentaven, van aconseguir els resultats 
següents:

Eleccions municipals 2003

Arran d’aquests resultats van sortir elegits regi-
dors l’Enric Vilert i Butchosa, en David Mascort 
i Subiranas, en Josep Manel Pallas i Julià, l’Imma 
Vilà i Vendrell, en Jordi Frigola i Bubé, en Josep 
Argelés i Freixas i en Pere Vilà i Guanter, d’ERC; 
en Josep Simón i Mutjé i en Josep Aurich i Joana 
de CiU; i en Llorenç Muñoz López i en Cayetano 
Pérez Ortiz, del PSC.

Constitució del nou 
Ajuntament
El dissabte 14 de juny es va celebrar el Ple extra-
ordinari de Constitució del Nou Ajuntament, una 
sessió oberta al públic que inicià la secretària 
Mònica Iborra, donant lectura de l’Acta de Procla-
mació dels Regidors Electes, celebrada per la Junta 
Electoral de la Zona el dia 8 de juny.
Tot seguit es va formar la Mesa d’edat, que va 
procedir a comprovar les credencials dels regidors 
electes, els quals, després de prendre possessió de 
llurs càrrecs tot prometent o jurant complir les 

corresponents obligacions, van procedir a l’elecció 
de l’alcalde, i va ésser escollit per majoria absoluta 
el cap de llista d’ERC, Enric Vilert Butchosa, ja que 
va obtenir 7 vots - els dels set regidors del seu grup 
-, mentre que els caps de llista de les candidatures 
de CiU, Josep Simón  i Mutjé i del PSC, Llorenç 
Muñoz López, només van obtenir cadascun, els 
dos vots dels regidors del seu grup.

 PARTIT VOTS PERCENTATGE REGIDORS

 ERC 707 58’91 % 7

 CiU 272 22’66 % 2

 PSC7 204 17’00 % 2

- Aprovar els següents padrons de contribuents de 
l’Impost sobre béns immobles d’urbana, l’Impost 
sobre béns immobles de rústica, la taxa de la 
recollida d’escombraries domiciliàries i la taxa 
de conservació del cementiri, corresponents a 
l’exercici 2003: 

• IBI urbana: 259.926,89 euros. Total rebuts cor-
responents a l’exercici: 963

• IBI rústica: 7.068,40 euros. Total rebuts corres-
ponents a l’exercici: 172

• Taxa escombraries domiciliàries (que no dispo-
sen del servei d’abastament d’aigua potable): 

6.370,00 euros. Total rebuts corresponents a 
l’exercici: 91

• Taxa conservació cementiri: 2.928 euros. Total 
rebuts corresponents a l’exercici: 154

- Aprovar el contracte administratiu per a la 
gestió comercial de l’Emissora Municipal de 
Vilablareix.

- Autoritzar a la Federació Catalana de Futbol Sala 
la celebració del Campionat Estatal de Clubs de 
Futbol Sala en categoria juvenil, els dies 13, 14 
i 15 de juny, i es concedeix una subvenció per 
import de 2.400 euros.

Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre març i maig de 2003

Informació municipal
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El passat 24 d’abril, a la 
sala polivalent del pavelló 
poliesportiu, es va presen-
tar públicament el que ha 
de ser el futur creixement 
de Vilablareix.
Efectivament, desenvolu-
par urbanísticament els 
sectors “Perelló” i “Can 
Pere Màrtir” significa fer 
un canvi substancial al 
municipi, tant pel que fa 
a creixement demogràfic, 
com pel que fa a tenir els 
equipaments i serveis de 
qualitat i  adequats a les 
necessitats actuals i futu-
res del poble.

La voluntat de l’Ajuntament és 
i ha estat sempre tenir a tots 
els veïns i veïnes afectats infor-
mats de qualsevol qüestió que 
els pugui afectar directament, en 
aquest cas per la importància 
i transcendència del projecte 
pensem que tots els veïns del 
municipi hi estem interessats. 
Per aquest motiu es va fer un acte 
públic al pavelló acompanyat de 
documentació gràfica i audiovi-
sual i es va posar a exposició 
pública l’avenç de modificació 
de Normes Subsidiàries i Pla 
parcial dels sectors. També per 
aquest motiu s’ha editat un vídeo 
que arribarà a totes les cases del 
municipi.
Per acabar d’assegurar que tots 
sabem de què parlem i abans de 
procedir a fer els tràmits corres-
ponents fins aprovar definitiva-
ment el planejament aquí teniu 
un resum que contempla quina és 
la situació actual urbanísticament 
parlant dels sectors i les premis-
ses sobre les quals hem treballat 

Futur planejament urbanístic dels sectors 
Perelló i Can Pere Màrtir

ENRIC VILERT – ALCALDE

respecte de la línia d’alta tensió; 
prevalència del sector residen-
cial; ampliació del nucli urbà; 
construcció i ubicació dels nous 
equipaments; vialitat i serveis 
generals; contrapartides i bene-
ficis per al municipi: 

- SITUACIÓ ACTUAL PEL 
QUE FA A PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC

L’actual normativa urbanística 
de Vilablareix (NN.SS. vigents) 
en el territori d’actuació del Pla 
parcial preveu el següent:
Dos sectors urbanitzables amb 
un total de 58 Ha:

Informació municipal
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a)  Un sector industrial que repre-
senta aproximadament el 60% 
del total.

b)  Un sector residencial que 
representa l’altre 40%, i a on 
s’hi poden construir 15 habi-
tatges per hectàrea. 

Aquests sectors estan travessats 
en diagonal, de sud a nord, per 
una línia elèctrica de transport  
d’A.T. de 132 kW que mena a la 
subestació transformadora situ-
ada a Salt, al costat del cementiri 
de Santa Eugènia.
Des de l’aprovació de les Normes 
Subsidiàries hi ha hagut diferents 
intents, segons informació que 
hem trobat a l’Ajuntament, de 
desenvolupar aquest Pla parcial; 
converses, projectes de Junta de 
compensació, esborranys de pla-
nejament, etc. En cap dels casos 
que hem trobat s’havia plantejat, 
no tan sols el soterrament, sinó 
el trasllat de la línia elèctrica en 
qüestió, i es buscava la manera 
de situar els habitatges i les naus 
industrials en els terrenys que 
quedaven lliures d’afectació.
Com es pot suposar, en aquests es 
preveia la ubicació de les zones 
verdes i vials i res hem vist d’on 
quedaven els equipaments muni-
cipals. 

- PREMISSES SOBRE LES 
QUALS HEM  TREBALLAT 

1.Soterrament de la línia 
d’alta tensió
La nostra voluntat, des del primer 
dia i com a condició innego-
ciable, ha estat que per poder 
desenvolupar aquest Pla parcial, 
s’havia de soterrar la línia de 
A.T., no solament en l’àmbit del 
Pla parcial, sinó fins al límit del 
terme municipal. 
Estem convençuts que aquesta 
és una ocasió única, donada la 
importància i extensió del Sector, 

per treure aquesta infraestructura 
elèctrica que pot afectar a la salut 
pública del municipi, i tanta és la 
importància que té per nosaltres 
aquest fet  que si no era possi-
ble el seu soterrament, en tot el 
seu traçat, no estàvem disposats 
a tirar endavant. No seria lògic 
desenvolupar aquest macro pro-
jecte mantenint la línia i menys 
no aprofitar el moment per soter-
rar també el tram urbà ja conso-
lidat, millorant la qualitat de vida 
de la població.
Per donar una idea del que signi-
fica s’ha de dir que la companyia 
elèctrica ha presentat un pressu-
post de soterrament de 9.000.000 
€ (1.500.000.000 pessetes) per 
dur a terme l’obra.  

2.Prevalència del sector 
residencial
El planejament actual de 
Vilablareix preveu per a aquest 
sòl urbanitzable un sector resi-
dencial i un d’industrial, sent 
aquest últim el més extens.
Des del primer dia vam creure 
que calia invertir la proporció 
destinada a residencial situant-la 
aproximadament en un 60% i 
reduir la part industrial fins a un 
40% del total (i a més a més 
separar molt bé les dues parts).
La barreja de residencial i indus-
trial que hi ha actualment en 
algun punt del municipi com pot 
ser el carrer Mosquerola, és de 
difícil explicació. Els habitatges 
i les indústries hi poden ser però 
cada cosa al seu lloc i així és com 
s’ha plantejat.
Així com en altres municipis 
veïns s’aposta més per sectors 
industrials, nosaltres creiem que 
hem d’apostar per un major pes 
del sòl residencial, sense oblidar 
un creixement moderat del sòl 
industrial, i que aquest sigui més 
un terciari (petits tallers, serveis 
etc.)  i no indústries contami-

nats ni perilloses, les quals no es 
podran ubicar en el nostre sector 
industrial.
 
3.Ampliació del nucli urbà 
(no urbanització aïllada)
El sector residencial ha de ser 
una continuació de l’actual nucli 
urbà que s’ha d’integrar formant 
un tot, és per això que en el 
nou sector s’hi ubicaran un seguit 
d’equipaments que generaran un 
flux de gent que relacionarà el 
nucli més antic amb el nou crei-
xement.
El desenvolupament urbanístic 
d’aquest nou sector està pensat 
perquè una vegada consolidat 
sigui un conjunt, no una urba-
nització aïllada. En aquest sentit 
s’ha pensat que la carretera Santa 
Coloma sigui un lloc on s’hi 
puguin ubicar nous comerços, 
que no sigui una barrera sinó un 
lloc amb vida pròpia on s’hi con-
centra la major densitat en edifi-
cacions plurifamiliars de planta 
més 2 i més 3 i en el futur una 
rambla.
Tot seguit, a la part més alta 
del sector, hi ha tota una franja 
amb els espais de cessió corres-
ponents als equipaments muni-
cipals, i a continuació una part 
pensada per ubicar-hi les cases 
unifamiliars i acabar el sector 
residencial amb un conjunt d’edi-
ficacions  plurifamiliars cons-
truïdes dins de grans parcel·les 
comunitàries de 6.000 a 8.000 
m2. Aquest és un model urbanís-
tic respectuós amb el medi: Es 
deixen grans espais sense edifi-
car, que tinguin un aspecte molt 
obert i esponjat, que sigui agra-
dable per viure-hi i funcional i on 
sigui fàcil moure’s, tant per als 
vehicles com per a vianants.
Així comptem amb  66.778,79 
m2 de zones verdes, 49.798 m2 
d’equipaments i 146.232 m2 de 
vials.

Informació municipal
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També estan previstes més de 
3.000 places d’aparcament, 
1.800 places a la via pública, 
1.200 places als edificis privats, 
més les que corresponen a les 
zones comercials i d’equipa-
ments.
En els projectes de Pla parcial 
i d’urbanització es determinarà 
quin tipus de carrer tindrem, 
amplada de voreres, de calçada, 
arbrat, quin mobiliari urbà hi 
haurà (bancs, papereres, faroles, 
etc.) on s’ubicaran els conteni-
dors  de recollida selectiva  de 
deixalles, vidre, paper, envasos, 
orgànic etc. i fins i tot preveiem 
fer una carta de colors possibles 
de les façanes per tenir un con-
junt harmònic.
Quant al sistema d’enllumenat 
públic, es tindrà en compte tant 
el consum com el manteniment 
i la contaminació lumínica, per 
això comptem amb l’assessora-
ment tècnic de la Vola (empresa 
especialitzada en temes de soste-
nibilitat i mediambientals), que 
ens donarà les pautes de com han 
de ser les zones verdes, quin tipus 
de plantes i arbres és millor, quin 
és el seu cost de reposició i el de 
manteniment.

4.Construcció i bona ubicació 
dels equipaments municipals
Volem acabar també amb una 
pràctica habitual de situar els 
equipaments municipals en llocs 
que els fa totalment inútils. Així 
doncs, una altra premissa ha estat 
el que els equipaments estigues-
sin ben situats, en llocs de fàcil 
accés, tant en vehicle com a peu 
i que formin part del conjunt de 
la població.
L’augment de població fa neces-
sari reclamar una major dotació 
d’equipaments que donin un 
servei adequat i de qualitat a les 
necessitats creixents del muni-
cipi. En aquest sentit s’ha pensat 

en ubicar uns equipaments en el 
nou sector i deixar en el nucli 
actual uns altres perquè el con-
junt estigui compensat.
Al nou sector s’hi vol traslladar 
el dispensari mèdic i està prevista 
la construcció d’un nou edifici 
suficient per donar servei a les 
necessitats actuals i a les futu-
res.
També hi ha la previsió de cons-
truir un centre cívic suficient per 
aplegar la llar de jubilats, un pos-
sible centre de dia per a gent gran, 
un local d’entitats amb sales de 
reunions, locals socials per als 
diferents grups existents o que 
es puguin formar, una sala poli-
valent on es puguin fer represen-
tacions teatrals, musicals, balls, 
exposicions, etc.,  ubicació de 
la ràdio municipal, de la biblio-
teca,...
Tots aquest espais d’equipaments 
s’han concentrat per expressa 
voluntat nostra i així optimitzar 
la zona d’aparcament,  facilitar 
l’accés i que tingui una coherèn-
cia, reservem 11.000 m2 per a 
futurs equipaments que puguem 
necessitar en el futur.
En el nucli actual hi quedarien 
ubicats els equipaments següents:  
l’Ajuntament, el centre cultural 
“Can Balli” i els equipaments 
esportius actuals i futurs.
La necessitat de tenir una escola 
suficient per donar resposta a les 
necessitats actuals i futures del 
municipi ens va fer pensar inici-
alment que amb una ampliació 
de les instal·lacions que actual-
ment tenim en el lloc que ocupen 
les actuals naus de l’empresa 
“Comerbal”, així com la cons-
trucció de una guarderia per als 
nens de 0 a 3 anys, seria sufici-
ent i en aquest sentit es va treba-
llar parlant amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i també amb els 
propietaris de les naus.

Una vegada vist l’avantprojecte 
presentat per Ensenyament i 
tenint en compte el creixement 
demogràfic que tindrà el muni-
cipi, hem de descartar aquesta 
idea i apostar clarament per una 
escola nova, la qual cosa farà 
que segurament s’hagi d’ubicar 
en els terrenys d’equipament 
d’aquest nous sectors i buscar 
una sortida als actuals equipa-
ments escolars.
Respecte a l’Ajuntament, hi ha 
previst fer obres d’ampliació en 
els espais que deixarà el dispen-
sari i la ludoteca i de remodelació 
de les actuals oficines. 
La zona esportiva està previst 
que quedi concentrada al voltant 
del pavelló municipal construït 
en aquest últim temps.    

5.Vialitat i serveis generals
Per continuar amb aquesta idea 
de coherència en la urbanització i 
de connectivitat entre els dos sec-
tors, no podíem deixar de banda 
el disseny dels carrers que enlla-
çarien el nucli antic amb el nou 
desenvolupament. Així, una altra 
de les obligacions que vam impo-
sar als promotors va ser la cons-
trucció d’un nou carrer que sortís 
del carrer Marroc i, passant per la 
rotonda del carrer ponent amb la 
carretera de Santa Coloma con-
nectés amb un dels vials princi-
pals del nou pla, permetent així 
el pas d’un costat a l’altre.
Per altra banda, també vam 
creure necessari resoldre la 
circumval·lació del municipi per 
mitjà de l’acabament del carrer 
Marroc fins a la carretera Santa 
Coloma. 
El darrer punt fosc que havíem 
de solucionar era l’encreuament 
del carrer Perelló amb la carre-
tera de Santa Coloma, donat que 
amb l’increment de trànsit que 
patirà feia difícil que es pogués 
mantenir com en l’actualitat. La 
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solució ha estat el disseny d’una 
nova rotonda en aquest punt que 
ordeni tant l’accés al nucli actual 
com al nou sector. Això va fer 
també veure la necessitat d’aca-
bar les calçades laterals fins al 
pont del riu Güell. Totes aquestes 
obres més l’acabament del carrer 
Pont d’en Canals aniran a càrrec 
dels promotors del Pla parcial.
Per acabar amb aquest tema hem 
previst també la possible desvi-
ació en un futur de la carretera de 
Santa Coloma. L’objectiu és que 
s’aconsegueixi desviar pel sector 
industrial, quedant així l’actual 
carretera com una rambla que 
seria el carrer central del muni-
cipi.

6.Contrapartides d’aquest 
plantejament
És clar que després de totes 
aquestes exigències per part de 
l’Ajuntament els promotors del 
Pla parcial havien de rebre a 
canvi alguna contrapartida que 
fes viable econòmicament el des-
envolupament del projecte.
Després de dos anys i mig de 

negociacions i de moltes discus-
sions perquè els promotors assu-
missin aquest increment de cost, 
el passat 22 de setembre es va 
signar el conveni urbanístic entre 
les dues parts en el qual s’arri-
bava a l’acord d’incrementar la 
densitat del nou sector fins a 34 
habitatges per hectàrea.

7.Beneficis per al municipi
Així doncs, ens trobem davant un 
Pla parcial que suposa un incre-
ment considerable de població 
per al municipi i que havia de 
suposar unes contrapartides que 
no fessin disminuir la qualitat de 
vida dels actuals veïns i veïnes.
Per altra banda, també signifi-
cava l’oportunitat de dissenyar el 
planejament del nostre poble per 
als propers 10/15 anys sense que 
es cometessin els errors que tots 
coneixem d’èpoques anteriors.
Si fem un resum dels beneficis 
que comportarà per al municipi:

• Soterrament de la línia d’alta 
tensió en tot l’àmbit del muni-
cipi amb la millora de qualitat 
de vida que això representa 

i que hagués estat totalment 
inviable d’una altra manera. 
Dels 9 milions d’euros, l’Ajun-
tament s’havia de fer càrrec 
d’aproximadament 3.

• Construcció de quatre carrers 
nous fora de l’àmbit del pla que 
permeten la connectivitat dels 
dos sectors (1.200.000 euros)

• Els costos d’urbanització del 
10% d’aprofitament mig del 
sector que havien de ser a 
càrrec de l’Ajuntament i que 
representen 1.800.000 euros 
aniran a càrrec dels promotors

• Obtenció d’un patrimoni net 
per a l’Ajuntament de 18.657 
m2 de sòl residencial i de 14.066 
m2 de sòl industrial que ens 
permetran, entre altres coses, 
construir habitatges per als i les 
joves del nostre poble que es 
vulguin quedar a viure-hi.

• La quantitat de 2.700.000 euros 
aproximadament que ens per-
metran construir els nous equi-
paments que el poble necessita: 
C.A.P.,  l’escola, la guarderia  i 
el centre cívic polivalent.

Nous regidors de l'Ajuntament de Vilablareix
Aquests són els regidors sortits de les eleccions passades i que 
formaran durant quatre anys l'Ajuntament de Vilablareix.

Informació municipal
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Tot seguit reproduïm el pregó de la Festa 
Major de Vilablareix del 2003, que va 
anar a càrrec dels membres del grup de 
teatre local “l’Olla dels Maiquiets”:

Presentació: Vilatans i Vilatanes, veïns d’anys i 
nouvinguts, som els del grup de teatre, els de l’Olla 
dels Maiquiets. Tot el que us direm és conya, no 
ens en feu mai cap retret, qui no es riu de la seva 
ombra, molt persona no pot ser. Fem pinya que 
som un poble i passem-ho d’allò més bé. Gaudim 
tots d’aquesta festa,  retrobem-nos l’any que ve, i 
ara anem per feina que es fa tard i tenim gana. Que 
comenci aquest pregó.

Actor 1: Benvinguts a aquesta plaça que en direm 
la dels cornuts. Ser cornut i pagar el beure, és un 
deure molt feixuc. Ens referim als impostos, a les 
taxes, als rebuts, que ens cobren a aquesta plaça 
que en direm la dels cornuts.

Cor d’Actrius (cantant): Un tramvia que no passa 
per la via... i que diuen que va a gran velocitat, i 
que porta molt de cul a l’Alcaldia fins que a Madrid 
un dia, se’ls varen torejar. I me’ls hi varen dir que 
el tren passa per aquí, que ha de passar a pagès i 
no pel Corte Inglés.

Actor-Regidor: Des d’aquesta Institució i com a 
bon regidor, dic a aquests arreplegats, a aquests del 
grup de teatre, que tot plegat sols en són quatre, 
començant pel fuster i acabant pel paleta. Si apro-
fiteu el pregó, si ens voleu fer la punyeta, si ens 
voleu tocar els collons, perquè venen eleccions... 
Feu bondat i sigueu bons minyons, que encara no 
és temps de batre i hi haurà ball de bastons.

Actor 2: Continuant amb la tangana, l’altre dia 
ma germana, que venia convidada, va arribar mig 
marejada de tantes voltes com hi ha, i em va dir tot 
collonera: “Aquesta Vila, fa anys que l’he cone-
gut planera, però ara a cada carrer hi han sortit 
unes muntanyes, que et cardes unes castanyes que 
quedes ben desvetllat.”

Cor d’Actrius: Muntanyes del Canigó, fresques 
són i regalades, però no com al Perelló, que les 
fan endoquinades.

Actor 3: Bona tarda i bona festa, jo sóc un dels 
nouvinguts, i no conec gaire ningú. Veig que porteu 
molta marxa, m’agrada aquest tarannà. Voldria que 
m’acceptéssiu perquè em voldria integrar.

Actor-Regidor: Benvinguts a aquesta Vila, els qui 

us voleu integrar, però aquí tenim unes normes 
que procurem respectar. Ajudar-nos uns als altres, 
pel que pugui passar, fer poble de totes totes, però 
també es pot criticar. Si és que la critica és positiva... 
i sigui per millorar; com sortir amb la “bosseta” 
quan portem el gos a cagar. Per tant, tinguem la 
Vila neta, perquè ens hi puguem rebolcar. I sense 
perdre els arrels aprenguem el català, aquesta és la 
millor manera de poder-nos integrar.

Cor d’Actrius: “Tenía una casita pequeñita al 
Perelló, con un perrito grande i geranis al balcó, i 
tots els que passaven i miraven per allí, em deien: 
Qué bonita la casita al Perelló!!”

Actor 4: Voleu anar a Girona a peu... ja em direu 
com ho fareu, perquè amb tanta carretera, no hi 
ha camí ni drecera que ens hi pugui fer arribar. I 
si voleu anar-hi amb bicicleta, també us faran la 
punyeta, amb tot el trànsit que hi ha.

Actor 5: Demanem molt formalment, al nostre 
Ajuntament, que reclami a carreteres, que ens hi 
faci unes voreres, mentrestant anem resant, portem 
un ciri a Sant Roc i un altre ciri a Sant Menna, 
perquè ens meni de debò. Perquè amb tants enqui-
tranats, s’ha acabat veure els remats pasturant per 
aquests prats.

Cor d’Actrius: Bon dia!!, aquí al Perelló sol fer 
bon dia, malgrat l’enquitranat està molt bé, ja no 
veiem cap ramat, ho tenim tot emporlanat. (2)

Actor 5: Però avui és Festa Major i és permès tot 
aquest so, fem gresca, ball i tangana i ballem una 
sardana que és la dansa de l’amor. Agafats tots 
de les mans, oblidem velles rancúnies, disfrutem, 
passem-ho bé, participem en els actes a Pavelló 
o al carrer. Fixeu-vos amb els jubilats, es munten 
moltes festasses, cada quinze dies ball, excursions 
i fan cultura, i per mantenir-la dura, es connecten 
a Internet.

Actor-Regidor: Des d’aquesta institució i junta-
ment amb el grup de teatre, molt bona Festa Major, 
bona teca i molta gresca. I els que ja en teniu 
quatre, aneu en compte en el catre, que seríem 
massa gent.

Tots: Alegria, que és Festa Major. Alegria, ballem 
tots al Pavelló.  (i) Alegria, petits, mitjans i grans... 
Passem-ho junts, passem-ho bé,  salut i pau a tots, 
i fins l’any que ve...

Passem-ho bé, salut i pau a tots, i fins l’any que 
ve!

Pregó de la Festa Major de Vilablareix 
2003
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Tots els actes de la programació de la Festa 
Major de Vilablareix d’enguany van tenir 
molt bona acollida, però cal destacar espe-
cialment l’exhibició de funky i el sopar-ball 
a amb l’orquestra NUEVA ETAPA.

Exhibició de funky
L’exhibició de funky es va celebrar al pavelló 
poliesportiu, el divendres 9 de maig. Pares i mares, 

Festa Major de Vilablareix 
2003

Sopar-ball amb “Nueva Etapa” cantant per al públic assistent.

Grup de funky grans.

Grup de funky del més petits.

Grup de funky mitjans.
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avis i avies, familiars i amics, en gran nombre, van 
poder gaudir dels diferents balls que durant tot el 
curs han estat practicant, des dels més petits al grup 
de noies més grans.

Teatre
El grup de teatre L’Olla dels Maiquiets va repre-
sentar el divendres dia 9 i el dissabte 17 l’obra 
de Woody Allen “El Deu”. Ambdós dies es van 
esgotar les localitats.

Escena de l’obra “El déu”.

Sardanes i havaneres
La pluja que va caure el diumenge dia 11 de maig 
va fer que les sardanes i havaneres que inicialment 
s’havien de celebrar a la plaça del Perelló s’aca-
bessin fent al pavelló poliesportiu.
Al finalitzar la primera sardana a la plaça del 
Perelló, el mal temps va obligar a tots els assistents 
a desplaçar-se fins al pavelló, on el programa es va 
desenvolupar amb tota normalitat.

Cursa ciclista
El diumenge 11 de maig, en els carrers del polígon, 
es va celebrar la tradicional Cursa ciclista de la 
Festa Major, trofeu Vilablareix. La cursa va ser 
coordinada i molt ben organitzada pel president del 
Club Ciclista Girona, Francesc Roldán González.
L’alcalde, Enric Vilert, el regidor d’Esports, Manel 
Pallàs, i el representant de la delegació gironina 
de la Federació Catalana de Ciclisme van repartir 
els premis als primers classificats de les diferents 
categories, que van ser els següents:La pubilla i l’alcalde van obrir el ball de fi de festa.

Elecció de l’hereu i la 
pubilla
A la mitja part de les havaneres es van donar els 
resultats de la votació popular per escollir l’hereu 
i la pubilla de Vilablareix de l’any 2003. El poble 
va escollir com a hereu en Pere Boschdemont 

i com a pubilla la Maria Ventura. L’hereu i la 
pubilla de l’any anterior van donar el relleu als 
nous escollits.  

Animació infantil
El grup Pepsicolen, abans de fer gaudir d’allò més 
als petits i als més grans a la plaça del Perelló, 
va realitzar una cercavila pels carrers del poble 
que va ser seguida per moltes persones. Al llarg 
del recorregut van anar “molestant” a molts veïns, 
que van acceptar de bon grat les bromes que els 
components del grup anaven realitzant. 

Cursa de cotxets durant l’animació infantil.
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Guanyadors del concurs de dibuix de 5 a 7 anys.

VIII TROFEU VILABLAREIX, CATEGORIA 
VETERANS
1r SALVADOR GÁLVEZ................ Tot-Tot color
2n JOSÉ MARTÍNEZ...................... Tot-Tot color
3r PEDRO FERNÁNDEZ ............... Tot-Tot color
Fins a 45 corredors classificats

VIII TROFEU VILABLAREIX, CATEGORIA 
CADETS
Modalitat Sprints Punts
1r SERGI SECO .......................................... Salou
2n OSCAR SILVa .................................. Sant Boi
3r GUILLEM FORTUNY................Campo Claro
Fins a 23 corredors classificats

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS:
1r Salou-Unipeix-N, de Salou................. 10 punts
2n Café ·JP, de Sant Boi .......................... 18 punts
3r La Maurina, de La Maurina................ 29 punts

VIII TROFEU VILABLAREIX, CATEGORIA 
CADETS
1r Sergi Seco ................................................ Salou
2n Lluís Escoda............................................ Salou
3r Luis Fernando Aranda ............................. Salou
Fins a 24 corredors inscrits

VIII TROFEU VILABLAREIX, CATEGORIA 
ABSOLUTA
1r José Manrique.......... Homs-Cibertel de Girona
2n Pere Serrainat .......... Homs-Cibertel de Girona
3r Josep Garcia............. Homs-Cibertel de Girona
Fins a 49 corredors inscrits

Concurs de dibuix lliure
El dissabte 17, es va celebrar a la plaça del Perelló 
el XV Concurs de dibuix lliure per a nens i nenes 
d’un a 14 anys. El nombre de participants va ésser 
de 81 i tots van tenir el seu petit record. Els primers 
classificats de les diferents categories van ser els 
següents:

Els ciclistes en plena competició.

D’1 a 4 anys:
1a LAIA SERRA, de 3 anys
2n UNAI CARBALLO, de 3 anys
3a CARLA PÉREZ, de 4 anys

De 5 a 7 anys:
1r NIL BADOSA, de 7 anys
2a ANDREA MONTES, de 7 anys
3a ÈLIA JORNET, de 6 anys

Guanyadors del concurs de dibuix de 8 a 10  anys.

De 8 a 10 anys:
1a LAURA MARTÍN, de 10 anys
2a AIDA FUENTES, de 9 anys
3r MARC SÁNCHEZ, de 9 anys

Guanyadors del concurs de dibuix d'1 a 4 anys.
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Guanyadors del concurs de dibuix d'11 a 14 anys.

D’11 a 14 anys:
1a IVONNE GONZÁLEZ, de 14 anys
2a ÈNIA PÉREZ, d’11 anys
3a ANNA ALONSO, d’11 anys

Concurs de plantes i flors
Els guanyadors del Concurs de plantes i flors de la 
Festa Major d’enguany van ser:

Flors
1a M. ÀNGELS BATALLÉ
2n JOSEP CORNELLÀ

Guanyadors del concurs de flors.

Planta grassa - cactus 
1r LEONOR BOTO i JOAN BASSA
2a ANGELINA CODONY

Fulla - planta
1a M. PILAR EGEA
2n FAMÍLIA VILÀ

Exposició d’art
El dijous dia 15 de maig, l’alcalde Enric Vilert i 
el regidor de Cultura Manel Pallàs van inaugurar 
l’Exposició d’art, que va comptar amb l’assistència 
dels artistes, acompanyats de familiars i amics. Van 
participar a la mostra d’art els següents artistes.

Guanyadors del concurs de planta grassa.

Guanyadors del concurs de planta.

Pintura i escultura
MARINA ÁLVAREZ-CASTRO
M. ANGELS CABARROCAS
XESCA CARBÓ

L’alcalde Enric Vilert i el regidor de cultura, inaugurant l’exposició 
d’art.

Escultures i pintures a l’exposició d’art de Can Ballí.
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ROSA CHAVERO
ISAAC D’AIGUAVIVA
RAMON EGEA
SANTI GALLEMÍ
IVONNE GONZÁLEZ
SÍLVIA MARTOS
RAFEL PLANELLA
ISABEL REYES
JORDI ROCA
RAMONA ROURA
PILAR TORRERO
SÍLVIA VILAGRAN

Bonsais
JOSEP POCH i els seus col·laboradors

Punt de creu
LURDES BERMUDO
PILAR EGEA
MARINA PARÉS
LURDES PLAN
REMEDIOS ROBLEDO

Objectes
AURORA MORALES

Pachtword
ANGELINA PARRAMÓN i les participants al 
curset

El punt de creu a l’exposició d’art.

A Can Gri es va fer l’exposició de patchwork.

En Rafel Planella, explicant la seva escultura “La llavor”.



A
ct

u
a
li

ta
t

17

Actualitat

XV Campionat de 
botifarra
Els últims anys el nombre d’inscrits en el concurs 
de botifarra havia baixat bastant, però en l’edició 
d’enguany les inscripcions han augmentat consi-
derablement. Feia goig beure les pistes del pavelló 
poliesportiu amb tants participants.
Els guanyadors d’aquest XV Campionat de boti-
farra van ésser la parella formada per en Wesley 
Martí Fontanet i en Naspreda.

Un aspecte del concurs de botifarra.

Els tractors passejant pels carrers del poble.

El grup Pepsicolen en la cercavila pels carrers del poble.
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Un moment del pregó de la Festa Major d’enguany.

Atraccions de la Festa Major de Vilablareix 2003.

La Principal de la Bisbal en un moment del concert al pavelló poliesportiu.
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Presentació del llibre 
“Hermano Negro”
Els autors del llibre “Hermano Negro”, CARME 
SANTACATALINA i RAMON FREIXENET, van 
presentar la seva obra en un acte que va tenir lloc a 
la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilablareix el 
dimarts dia 22 d’abril de 2003.
Aquest llibre és el periple africà de dos jubilats, 
la Carme i en Ramon i un vell jeep. A “Hermano 
Negro”, la Carme i en Ramon parlen de com 
van haver d’afrontar les situacions d’inseguretat, 
d’abusos de poder de policies corruptes, de la 
informació perversa que els van subministrar 
militars d’alta graduació i dels cops que de 
matinada els donaven a la porta del seu cotxe.
Parlen també de la soledat del desert, de la sorra i 
d’un món meravellós, de com van fer les diferents 
rutes saharianes, passant per 11 països.
Expliquen així mateix el recorregut en solitari que 
van fer des d’Agadez (Níger), travessant Algèria, 
primer per la ruta transahariana i després per la de 
Tarrezrouft, fins arribar a Alger, quan, travessant 
les sabanes, selves tropicals, els acompanyaven els 
animals salvatges en llibertat.
Es van trobar en el paradís. Del tam-tam, de l’en-
cantament, dels fetitxes i del vudú. Van observar, 
malgrat tot, que la gent transmetia alegria de viure, 
de compartir i d’estimar el proïsme i del domini 
econòmic del blanc sobre el negre.
En resum, el llibre intenta descriure alegria, angú-
nies, diferents estats d’ànim de dos viatgers jubi-
lats, testimonis de les injustícies més cruels que 
sofreix constantment el germà negre.

Concurs de pastissos
El dijous dia 24 d’abril es va celebrar el 4t Concurs 
de pastissos, les tres primeres classificades del qual 
van ésser:

1a ANNA MARTÍNEZ

2a ROSA BONMATÍ

3a ARACELI GONZÁLEZ

Setmana Cultural

Presentació de la guia del 
poble
El divendres 25 d’abril va ser presentada la guia del 
poble, que dies més tard es va distribuir a tots els 
veïns. A continuació un grup format per membres 
de l’Escola d’acordions de Palafrugell va oferir un 
concert.

El grup estava format per quatre acordionistes i 
ens van interpretar les següents peces: Una dansa 
grega; fragments de la banda de la banda sonora de 
les pel·lícules “La vida es sueño”, “El vals d’Ame-

Guanyadores del concurs de pastissos.

Després de la presentació de la “Guia del poble”, el grup d’acordi-
ons de l’Escola de Palafrugell va oferir un concert.
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lie”, i “La princesa de l’acordió”; dos tangos de 
Piatzola - “Libertango” i “Prepárense”-, una peça 
de l’antic grup belga Vaya con Dios i finalment un 
popurri de valsos vienesos. 

Mercat boig de la joguina 
i animació infantil
Per quart any consecutiu, el dissabte a la tarda, al 
hall del pavelló es va celebrar el Mercat boig de 
la joguina, una activitat en què els nens i nenes 
s’entretenen canviant-se les joguines.
Una vegada acabat l’intercanvi, en Pep Puigde-
mont va entretenir a petits i grans amb les seves 
cançons, de manera que la vetllada va ser molt 
entretinguda.

Petits i grans ho van passar molt bé, amb en Pep Puigdemont.

Al hall del pavelló poliesportiu, es va celebrar el IV marcat boig de la joguina.

El mateix dissabte a la sala polivalent, com cada 
quart dissabte de mes, la Llar de Jubilats del poble 
va organitzar una sessió de ball.

Ludoteca
REUNIÓ INFORMATIVA

DIA: Dilluns, 28 de juliol

HORA: 2/4 de 9 del vespre

LLOC: Sala polivalent - baixos 
Ajuntament

DATA D’INICI: 1 de setembre
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Festa de la Gent Gran

Passejada amb el 
carrilet per la Vall 
d’en Bas.

Els guardonats per 
complir 80 anys 
durant el 2003.

Matrimonis que 
celebren els seus 50 
anys de casats o 
més.
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Ludoteca les 
Orenetes

EVA ESCUIN - MÒNICA GARCIA

IV Mercat boig de la joguina
Aquest any vam ser uns 30 els que ens vàrem reunir en 
el hall del pavelló poliesportiu per celebrar el Mercat 
boig de la joguina. Hi va haver molts intercanvis entre 
tots els participants. Vam trobar a faltar, però, una 
mica de participació. Tot i així, l’intercanvi va durar 
una hora, ja que vam començar a les 5 de la tarda i 
vam acabar just a les 6 a punt per cantar i ballar amb 
en Pep Puigdemont.

Ludoteca Casal
Arriba el final de curs i podem fer un  bon balanç, ja 
que hem tingut molts nens i nenes i moltes activitats 
per fer: Ludo-casal de Nadal i de Setmana Santa, 
l’Hora del conte, Taller de teatre, Mercat boig de la 
joguina...
Ara és hora de pensar en el Casal d’estiu i en totes 
les activitats programades. Per això, a la ludoteca, 
farem un parèntesi els mesos de juliol i agost, però us 
esperem altre cop al mes de setembre.
No podem acabar aquestes ratlles sense esmentar l’úl-
tima activitat que es farà a la ludoteca. El dia 13 de 
juny, a 2/4 de 9 del vespre, els nens/es del Taller de 
teatre, dirigits per la Cristina Argelés, han preparat 
dues obres: “El Gat amb botes” i “La Ventafocs”. Un 
bon final, veritat?

Dijous a la 
fresca

La programació dels Dijous a la fresca 
d’aquest estiu inclou la projecció de 
cinc pel·lícules, que es projectaran a 
les 10 del vespre a la plaça del Perelló. 
Les dates i les pel·lícules programades 
són les següents:

DIJOUS, 3 DE JULIOL

“Reloaded Matrix”

DIJOUS, 17 DE JULIOL

“Mortadelo y Filemón”

DIJOUS, 7 D’AGOST

“Amor con preaviso”

DIJOUS, 28 D’AGOST

“Scooby-doo”

DIMECRES, 10 DE SETEMBRE

“Ghost Ship” (“Barco fantasma”)

També tindran lloc els següents actes:

DIJOUS, 10 DE JULIOL

Sardanes per LA VILA DE CASSÀ

DIJOUS, 31 DE JULIOL

Havaneres per QUART CREIXENT

El grup “Els Elegants”, van animar el final de la festa.
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Quan parlem de fer un passeig o anar de 
passeig, ens referim poc més o menys a 
una activitat física, al passeig matutí, al 
de la tarda, o bé al de després del sopar 
quan solem dir me’n vaig a caminar 
una estona per estirar les cames i posar 
el sopar a lloc abans d’anar a dormir, 
sobretot durant l’estació estiuenca.

Però en aquest cas anem a parlar d’un passeig 
quelcom especial, un passeig pel món de les arts 
escèniques, més conegut per teatre, a través de la 
memòria històrica i dels seus orígens, iniciem el 
periple.
L’origen del teatre fou el culte als déus en forma de 
representacions mímiques (en l’actualitat encara 
existeixen pobles primitius que les realitzen). En 
el III mil·lenni aC. els egipcis ja representaven 
escenes en honor d’Osiris. I a la Xina es remunta 
al II mil·lenni aC i el seu major floriment va tenir 
lloc durant la dinastia Ming.
A Europa el teatre va néixer a l’antiga Grècia 
amb el culte a Dionís mitjançant espectacles sacres 
que, acompanyat d’un cor i un únic actor amb 
la màscara del déu, recitaven davant la divinitat 
el “ditirambo”. Els seus autors principals foren 
Sófocles i Eurípides en la tragèdia, i Aristòfones i 
Meandre en la comèdia.
Durant l’època medieval el teatre era representat 
per estudiants o companyies ambulants. A Angla-
terra el teatre històric va assolir el seu màxim 
esplendor amb William Shakespeare, que va donar 
lloc a la creació de companyies professionals. Al 
nostre país, durant el segle d’or, va arribar a la seva 
culminació amb autors com Lope de Vega, Tirso 
de Molina, Calderón, etc.
A França durant el segle XVII amb l’aparició de 
Molière van ser els gals els grans dominadors de 
l’època.
La varietat de teatre és bastant extensa. Els prin-
cipals entre drama i comèdia està l’èpic, el didàc-
tic, d’improvisació, íntim, de l’absurd, cabaret, de 
cambra, etc.
A partir del 1830 va asseure les bases el anomenat 
teatre romàntic pels grans escriptors francesos V. 
Hugo, A. de Musset, A. Dumas, A. de Vigny, etc.
Bé, accelerem una mica el passeig i situem-nos 
en ple segle XX. Durant el recent esgotat segle 
i amb l’aparició de grans escriptors (dramaturgs 

Un passeig pel teatre
SERAFÍN VIEYTES

comediògrafs), es va forjar el gran teatre contem-
porani amb textos exquisits. Citem als A. Pinter, A. 
Camus, J. Genet, Brecht, Gorkij, Sartre, T. Willians, 
A. Miller, O’Neill, A. Txekhov i els espanyols 
García Lorca, Muñoz Seca, A. Guimerà, J. Poncela, 
M. Miura, C. Arniches, A. Paso, etc. els quals ens 
han deixat un llegat d’excel·lents obres de gran 
varietat teatral.
Fa a penes uns mesos en un periòdic venia un article 
que deia que el teatre actual està orfe d’autors. 
A mi em sembla que no és així, el que passa és 
que avui dia s’està fent molt teatre de disseny o 
comercial de creació pròpia d’algunes companyies 
amb la fi d’aconseguir un bon aforament de públic, 
el muntatges dels quals estan més pensats de cara 
a la taquilla que en l’art en si, i moltes vegades 
textos interessantíssims són arxivats sense donar 
oportunitat que sigui el públic qui doni el seu 
veredicte i valori el treball de l’autor.
A l’actualitat i gràcies a la gran proliferació del 
teatre amateur o d’aficionats, són aquests grups els 
que solen dur a escena els textos de nous autors, 
ja que les companyies professionals no arrisquen i 
s’agafen a autors consagrats.
Les obres s’han d’escenificar, ja que de no ser així 
no passen de ser un simple projecte.
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En Josep Simón i Dorca ha dedicat la seva vida a tirar endavant el mas Can Castellà 
de Vilablareix, tal com havien fet anteriorment el seu pare, el seu avi i, en primer 
lloc, el seu besavi. Encara avui, quan és el seu fill qui s’encarrega del mas situat a 
tocar el riu Marrocs on va néixer el 2 d’octubre de 1917, en Josep, que ja és besavi, 
hi fa alguna que altra feina, més que res per entretenir-se i, d’aquesta manera, 
ajudar a passar les hores del dia.

Josep Simón i Dorca
de Can Castellà

R. PONSATÍ

“Actualment encara arranjo el jardí, faig estelles, 
planto flors, trec herbes..., ja que sempre hi ha 
alguna cosa o altra per fer”, explica en Josep, que 
assegura que sempre li han agradat moltíssim les 
feines del camp. “L’agricultura sempre ha estat la 
meva gran afició i per això gaudia cavant, llaurant, 
regant i molt especialment a l’època de segar i 
batre, ja que a l’hora de l’àpat fèiem un banquet”, 
manifesta aquest vilablaretenc, que és el quart fill 
dels set que van tenir en Jaume i la Joaquima i, 
junt amb el  seu germà petit, en Ramon, és l’únic 
encara viu.
En Josep va començar a fer de pagès als 13 o 14 
anys, després d’anar a l’escola de Salt durant 5 
anys. “El meu germà gran i jo anàvem a l’escola 
a peu, de manera que caminàvem al voltant de 10 
quilòmetres diaris entre els dos viatges d’anada i 
els dos de tornada”, refereix en Josep, que va tenir 
dos mestres, dels quals en conserva un record ben 
diferent. “Primer vaig anar amb el Sr. Ribes, que 
era el mestre dels petits i li agradava molt picar, 
i després amb el Sr. Lluís Moreno, que era molt 
bon mestre i, a més, organitzava moltes excursions, 
com la que vam fer a la inauguració de l’Exposi-
ció Universal de Barcelona de l’any 1929, i que 
recordo especialment perquè va ser el primer cop 
que veia el mar i em va fer molta il·lusió”.
    Quan va començar a treballar a Can Castellà, la 
família manava 60 vessanes de terra i tenia 9 o 10 
vaques que produïen llet que venien a l’engròs a 
Barcelona. “A les 6 del matí havíem de ser a la 
carretera perquè venia un camió de Santa Coloma 
que s’emportava la llet a Barcelona”, refereix en 
Josep, que recorda que els pagaven la llet a 32 
cèntims el litre i que per cobrar havien d’anar a 
Barcelona. “Jo hi havia anat més d’una vegada 
amb el mateix camió que recollia la llet i el viatge 
de tornada el feia amb tren”, relata en Josep, que 
mostra la seva satisfacció perquè quan tenia 15 
anys va convèncer el seu pare perquè comprés 

un parell de bous per llaurar, “que és una feina 
que s’ha de saber fer i que a mi era la que més 
m’agradava”.
    La família va anar augmentant el número de 
vaques de llet, que provenien de Santander, fins 
arribar a tenir-ne 25 o 30 i va utilitzar bous per llau-
rar durant una dècada, fins a substituir-los primer 
per cavalls i l’any 1942 pel primer tractor que van 
comprar. “Era un tractor Forson de segona mà 
amb llantes de ferro que més endavant vam canviar 
per un de més modern”, assenyala en Josep, que 
diu que de jovenet era molt tímid amb les noies, 

En Josep Simón i Dorca quan era jove.
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“els hi tenia tan respecte que no gosava dirigir-
les la paraula, però de cop vaig canviar i després 
fins i tot van haver de parar-me els peus per ser 
massa atrevit”.
    A la seva dona, la Maria Amat, que es va morir 
el 1987, als 64 anys d’edat, va conèixer-la a l’en-
velat de la festa de Palau. Casats des del febrer de 
1945, en Josep i la Maria van tenir la parelleta, en 
Jaume i la M. Àngela, que fruit dels seus respectius 
matrimonis els hi van donar cinc néts -en Carles, 
l’Ester i l’Anna, fills del noi, i la Núria i l’Albert, 
fills de la noia-. Com que en Carles també és pare 
d’un nen anomenat Guillem, en Josep ja té un 
besnét i quan la família s’aplega a Can Castellà 
hi ha representants de quatre generacions de la 
família Simón.
    Abans de casar-se, però, en Josep va viure la 
pitjor època de la seva vida: els anys de la guerra 
civil i els primers de la postguerra. De la guerra 
civil, que va esclatar quan ell tenia 19 anys, en 
té molt mal record, perquè quan van mobilitzar la 
seva lleva van destinar-lo a la mateixa brigada i al 
mateix indret del front prop de Belmonte (Aragó), 
on poc abans havia mort en combat el seu germà 
gran, Francisco. “Em sentia fatal i vaig aprofitar 
l’ofensiva dels nacionals i la consegüent retirada 
dels republicans per tornar a casa, on vaig pas-
sar-me 8 o 9 mesos també mig patint, ja que no 
m’havia reincorporat i, per tant, era un desertor”, 
comenta en Josep, que quan van entrar els nacio-
nals es va presentar i després va haver de fer el 
servei militar durant 3 anys, primer a la Corunya i 
seguidament a Albacete, un període del qual també 
té un record ben negatiu, ja que fins i tot va haver 
de formar part d’un escamot disciplinari que havia 

de reprimir els presos rojos.
    Pel que fa a l’actualitat, en Josep, que es lleva 
cada dia a les 7 del matí i se’n va a dormir a les 
9 del vespre, explica que, a més de fer alguna que 
altra feina del mas per entretenir-se, “em passo 
moltes estones a l’aire lliure, sobretot a la vora 
del riu Marrocs observant els ànecs i escoltant les 
tórtores, tudons, rossinyols i d’altres ocells que 
s’hi apleguen”. 

El matrimoni el dia del casament de la seva filla l’any 1970. D’es-
querra a dreta, en Josep, la Maria, en Joan i la M. Àngels. A primera 

fila, els nens Carles i Eva.

En Josep i la seva esposa, Maria Amat, quan van casar-se l’any 
1945.

El matrimoni el dia del casament del seu fill. D’esquerra a dreta, la 
Maria, en Jaume i la seva esposa Montserrat, i en Josep.
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Com cada any, amb l’arribada del juny 
es donen per acabades les activitats 
esportives, i és per això que és un bon 
moment per resumir com ha anat la tem-
porada als tres equips de la secció de 
bàsquet: els sèniors masculí i femení i 
l’equip de la lliga intermunicipal.

En primer lloc cal destacar l’augment d’equips 
(d’un a tres) que s’ha experimentat, i esperem que 
aquesta tendència pugui seguir l’any vinent, fona-
mentalment amb la creació d’equips de base tant 
de nens com de nenes. Fet aquest incís, tot seguit 
farem un breu repàs a la temporada 2002-2003 de 
la secció de bàsquet.

Sènior masculí-Impanasa 
C.B.Vilablareix
Aquest era l’únic equip que ja existia de l’any 
passat, però la temporada es presentava com a 
novedosa per molts motius, com ara el canvi d’en-
trenador, la incorporació de cinc nous jugadors..., 
i a tot això s’hi afegia el fet de jugar en una nova 

La temporada del Club Bàsquet 
Vilablareix

DANI BARTOMEU GIFREU

categoria com era el grup 1 de Territorial. L’objectiu 
bàsic era treballar fort per intentar consolidar-se a 
la lliga i, a partir d’aquí,
quedar el més amunt possible però sense obsessio-
nar-se amb la classificació. Això es va poder assolir 
a partir del bon ambient que ha predominat a la 
plantilla i pel bon treball que s’ha anat fent durant 

Classificació Territorial Grup 1
  PARTITS  VICTÒRIES DERROTES NO  PUNTS

  JUGATS   PRESENTAT

 C.B. Santa Susanna 28 25 3 0 53

 A.C.E.J. La Jonquera 28 23 5 0 51

 C.B. Calella”B” 27 21 6 0 48

 C.B. Sant Esteve 28 18 10 0 46

 B.C. Torroella 27 18 9 0 45

 Impanasa-C.B.Vilablareix 28 14 14 0 42

 C.B.Blanes”C” 27 15 12 0 42

 C.A.F. Platja d’Aro 27 14 13 0 41

 C.B. Besalú 27 13 13 1 39

 C.B. Amer 28 10 18 0 38

 U.A.Tossa 27 11 16 0 38

 C.B. Palafolls 28 9 19 0 37

 C.B. Blanes Cargols 28 8 20 0 36

 Bàsquet Esplais 28 7 21 0 35

 Sant Julià de Ramis 28 1 27 0 29

Equip B.
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bona part de l’any, essent un dels equips de la 
categoria que ha entrenat més. Aquests elements 
han permès al sènior masculí ser un equip molt 
competitiu en una lliga molt igualada, quedant a 
mitja taula i tenint opcions de promocionar per 
pujar fins al darrer partit. Ha estat molt positiu 
observar com un equip nou a la categoria hauria 
pogut pujat a 3a Catalana amb una mica més d’en-
cert en algun moment determinat o sense alguna 
lesió puntual, però esperem que les coses vagin 
prou bé com per aconseguir-ho la propera tempo-
rada.

Sènior femení- Sillter 
C.B.Vilablareix
La creació d’aquest sènior obria la possibilitat que 
la secció de bàsquet de Vilablareix tingués el seu 

primer equip femení, amb el propòsit que tingués 
una continuïtat. Les noies han disputat el campionat 
de 3a Catalana i, tot i que l’objectiu principal era 
anar-se assentant a la categoria, sobre la pista van 
demostrar ser una plantilla molt compensada que 
va lluitar per l’ascens fins a l’última jornada de la 
primera fase. A la segona van tornar a demostrar la 
seva qualitat quedant en segona posició. En aquests 
bons resultats obtinguts per l’equip hi ha hagut 
diferents factors importants com, per exemple, la 
bona química que ha existit entre les jugadores i 
la bona adaptació que han tingut a una categoria 
nova per a moltes. Tot plegat, obre unes expecta-
tives molt il·lusionants de cares a la temporada 
2003-2004, en la qual s’espera que la base creada 
aquest any serveixi per millorar els importants 
resultats d’enguany i, de fet, l’equip treballarà per 
un ascens de categoria. Tot i això, en aquests i 

Classificació 1a Fase – Campionat Catalunya 3a 
Categoria
  PARTITS  VICTÒRIES DERROTES NO  PUNTS

  JUGATS   PRESENTAT

 C.B.Blanes“B” 18 14 4 0 32

 C.B. Farners 18 13 5 0 31

 C.B. Verges 18 12 6 0 30

 C.B.”Les Cuques” 18 12 6 0 30

 B.C. Maçanet”B” 18 11 7 0 29

 C.B. Bescanó 18 10 8 0 28

 Sillter-C.B.Vilablareix 18 10 8 0 28

 A.E.B. Malgrat”B” 18 5 12 1 22

 Palamós”B” 18 2 16 0 20

 Bisbal Bàsquet 18 1 17 0 19

Classificació 2a Fase – Campionat Catalunya 3a 
Categoria
  PARTITS  VICTÒRIES DERROTES NO  PUNTS

  JUGATS   PRESENTAT

 A.E.B. Malgrat”B” 6 5 0 1 10

 Sillter- C.B.Vilablareix 6 3 3 0 9

 C.E. Maristes”B” 6 2 4 0 8

 Palau Sacosta 6 2 3 1 7
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en tots els equips de bàsquet de Vilablareix allò 
fonamental és i ha de ser l’harmonia entre tots 
els seus membres per, a partir d’aquí, ser el més 
competitius possible.

Sènior Intermunicipal
A part de les lligues federades, la secció de bàsquet 
també es veu representada a la lliga intermunicipal 
de les comarques gironines. Enguany ha estat el 
primer any de vida d’aquest equip, però tot i això 
han aconseguit fer una molt bona temporada que els 
ha permès acabar quarts d’un total d’onze equips. 
Aquest resultat és especialment meritori si es tenen 
en compte les nombroses lesions que han patit 
diversos jugadors, però tot i això la qualitat i la 
seriositat de la plantilla els ha situat per damunt 
d’alguns dels bons equips de la categoria. Esperem 
que l’experiència d’aquest any i una mica més de 
sort en les lesions ajudin a situar l’equip encara 
més amunt la temporada vinent.

Expectatives per a la temporada vinent
Tot just acaba de finalitzar la lliga però ja es pla-
nifica l’any que ve. Aquesta planificació passa per 
mantenir els equips actuals, conservant-ne gran 
part dels blocs i, a partir d’aquí, reforçar-se de la 
millor manera per aspirar a quedar ben amunt a les 
respectives lligues, si és possible amb algun ascens. 
Però la secció de bàsquet considera que, a part de 
la possibilitat d’afegir algun altre equip sènior o 
d’edat inferior, el més important és que la mainada 
de Vilablareix pugui gaudir amb el bàsquet, i per 
això es treballa per fer algun equip amb nens i 
nenes a partir de 7 anys. Per això es va decidir 
convocar unes jornades de difusió del Club Bàsquet 
Vilablareix els dies 25, 26 i 27 de juny al pavelló de 
Vilablareix, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Tennis taula

Nou nens i nenes s’han inscrit a la secció de tennis 
taula de l’Associació Esportiva Vilablareix.

Des del 1r de març fins al dia d’avui han estat 
entrenant dilluns i dimecres. Aquests entrenaments 
acabaran l’última setmana de juny. Alguns del 
jugadors han participat en algun torneig que s’ha 
organitzat a la nostra província.

Durant la Festa Major es va organitzar el 1r Torneig 
de tennis taula. En categoria infantil el guanyador 
va ésser Víctor Rodríguez i en categoria absoluta, 
J. Soler.

Escola Esportiva

DIES: Dilluns i dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 
7 de la tarda.

EDATS: Nens i nenes nascuts el anys 1996, 1997 
i 1998.

INSCRIPCIONS: Fins al 30 de juliol a l’Ajunta-
ment.

J. Soler, guanyador absolut.

Víctor Rodríguez, guanyador en infantils.
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Els dies 13, 14 i 15 de juny, al nostre pavelló 
poliesportiu, es va celebrar el Campionat estatal de 
clubs en categoria juvenil. Els equips participants, 
que representaven a les seves comunitats autòno-
mes eren:

Grup “A”
-  Villarrubia, de Castella-La Mancha

-  Bar Llamas, de Castella-Lleó

-  Son Rapinya, de les Illes Balears

-  Apademar, d’Andalusia

Grup “B”
-  Cemdes, de Galícia

-  Pinseque d’Aragó

-  San Pedero, d’Euskadi

-  Blanesport, campió de Catalunya

Resultats del grup “A”
• Villarrubia - Bar Llamas 6 – 3

• Son Rapinya - Apademar 3 – 3

• Bar Llamas - Son Rapinya 2 – 9

• Villarrubia - Apademar 5 – 7

• Villarrubia - Son Rapinya 10 – 15

• Bar Llamas - Apademar 4 - 11

Guanyador grup “A”: Son Rapinya

Resultats del grup “B”
• Cemdes - Pinseque 3 – 8

• San Pedero - Blanesport 5 – 3

• Cemdes - San Pedero 3 – 3

• Pinseque - Blanesport 10 – 7

• Pinseque - San Pedero 6 – 2

• Cemdes - Blanesport 9 - 2

Guanyador grup “B”: Pinseque

El diumenge 15 es va jugar el partit final entre el 
Son Rapinya, de Palma de Mallorca, i el Pinseque, 
de Saragossa. El resultat va ser de 6 - 3 a favor 
del Pinseque.
L’alcalde Enric Vilert i el regidor d’Esports Manel 
Pallàs van repartir els trofeus als finalistes.

Bàsquet

Per al curs 2003-2004, la secció de bàsquet 
de l’Associació Esportiva Vilablareix es farà 
càrrec dels equips de minibàsquet del poble.

ENTRENAMENTS: Dimarts i dijous de 6 a 2/4 de 
8 de la tarda.

EDATS: Nens i nenes nascuts els anys 1992, 
1993 i 1994.

INSCRIPCIONS: Dies 25, 26 i 27 de juny al pavelló 
poliesportiu de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. A 
l’Ajuntament fins al 15 de juliol (en hores 
d’oficina).

Futbol sala
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Tot recordant…
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Trobada d’exseminaristes
Des de fa quatre anys, un, diguem-ne, petit comitè, 
es cuida d’organitzar una trobada anual d’exsemi-
naristes amb la intenció, sobretot, d’anar alimentant 
la vella (i bella) amistat dels anys d’estudiants. 
Es tracta d’una iniciativa realment interessant i 
elogiosa que dóna molts bons fruits.
Fins ara la trobada havia tingut lloc al Seminari 
de Girona i al Collell. Enguany, però, els organit-
zadors van pensar en la nostra parròquia com a lloc 
idoni per a la celebració de l’Eucaristia. Valgué la 
pena. Unes vuitanta persones entre exestudiants, 
les esposes de molts d’ells, i algun capellà ens 
reunírem el dia 5 d’abril, a les 12 del migdia, a 
l’interior del temple. Mn. Ignasi Forcano i Mn. 
Enric Costa, rectors de Sant Pau i el Pont Major, 
respectivament, concelebraren la Santa Missa. Les 
pregàries i els càntics ressonaren dins l’àmplia 
nau acompanyats del so majestuós del nostre petit 
orgue, magistralment conduït pel mestre Josep Bor-
rell.
Com a cloenda, els goigs de la Immaculada, que 
tantes vegades havíem cantat al Seminari en les 
festes de la Puríssima. A més de quatre se’ns posà 

la pell de gallina, com diem vulgarment, i l’emoció 
ens embolcallà fins al moll dels ossos: “Amb el 
cor ple d’alegria cantem l’himne triomfal. Conce-
buda sou, Maria, sens pecat original”. I mentre 
anàvem sortint, l’orgue jugava solemnement, amb 
una exquisida elegància, teixint els compassos, 
ben coneguts de tots nosaltres, de “l’Himne a la 
Senyera” propi de la Congregació Mariana del 
Seminari que, temps era temps, l’Schola Cantorum 
solia interpretar al final de la Vetllada que celebrà-
vem el vespre del dia 8 de desembre, en honor de 
la Mare de Déu.
Ja a l’exterior, les fotografies de “família”, des de 
diferents angles, a càrrec del Sr. Llorenç Gener, un 
dels assistents a la trobada. I després, el dinar de 
germanor al restaurant “Torre Bonica” de Girona. 
Personalment no vaig poder-hi assistir, però tinc 
entès que va anar molt bé.
Els organitzadors de la trobada, en un gest d’agra-
ïment vers la nostra Parròquia, deixaren, com a 
record, un exemplar del llibre recentment publicat 
“Dominus vobiscum”, autèntic recull gràfic dels 
millors anys del nostre Seminari Diocesà. Déu els 
ho pagui.

Foto de família de la trobada d’exseminaristes (Foto: Llorenç Gener).
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Festes de Pasqua
En el conjunt de l’any litúrgic, l’anomenada “Cin-
quantena Pasqual” suposa el “temps fort” per excel-
lència. Tots els cristians hauríem de celebrar aquest 
cicle, que va de Pasqua florida a Pasqua granada, 
com una cosa diferent dels dies de la resta de 
l’any. El nucli mateix del missatge cristià, és a 
dir, l’anunci de l’alegria de l’alliberament i de 
la vida nova es recolza en el fet històric de la 
Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, començant 
per la solemne Vetlla pasqual, la nit del Dissabte 
Sant. A la nostra Parròquia enguany ens reunírem 
un bon nombre de fidels; no tants com hauríem 
desitjat, però suficients per solemnitzar i manifestar 
la nostra fe. Quedaven enrere els oficis de Setmana 
santa, encapçalats per la sempre joiosa Missa de 
Rams. Pares amb els seus fills, joves i no tan joves, 
gent gran... brandant les palmes i palmons o el llor, 
guarnit amb un branquilló de romaní, reberen la 
solemne benedicció a l’entrada del temple, a l’atri, 
on la lectura de l’Evangeli del dia ens recordà 
l’episodi de la rebuda que la gent, fa dos mil 
anys, en números rodons, tributaren a Jesús quan 
s’apropava a Jerusalem. També nosaltres entràrem, 
en processó, dins el nostre temple parroquial, on 
visquérem amb joia la celebració de l’Eucaristia.
El Dijous Sant, a dos quarts de nou del vespre, 
altra vegada un bon grapat de fidels vam reviure 
la plenitud de l’amor que Jesús ens manifestà en 
deixar-nos el seu Cos i la seva Sang com a aliment 
de vida eterna. “Havent estimat els seus..., -diu 
Sant Joan-, els estimà fins a l’extrem”. I això en 
una nit de traïcions, abandonaments i negacions 
de part dels seus. Déu n’hi do! Però l’amor del 
Senyor envers nosaltres és sempre més fort que 
les nostres febleses i covardies envers Ell. I ens 
perdona. I es queda enmig nostre, tot i sabent la 
ingratitud amb què molts cristians li pagarem el 
seu amor i generositat.
Acabada la Missa, trasllat del Santíssim al Monu-
ment, tot amb gran senzillesa, com demana actu-
alment la litúrgia, però amb profunda devoció de 
part dels assistents.
L’endemà, a les sis de la tarda, Solemne acció 
litúrgica del Divendres Sant. En aquesta ocasió el 
nombre de fidels fou més generós. I la cerimònia es 
desenvolupà amb un profund i reverencial silenci, 
tallat només per les respostes i cants propis: lectura 
dialogada de la Passió del Senyor, segons Sant 
Joan; solemne Pregària dels Fidels; adoració de la 

Santa Creu i distribució de la Sagrada Comunió.
El Dissabte Sant, com he apuntat abans, Vetlla 
Pasqual amb la benedicció del foc nou, Ciri pas-
qual, pregó joiós pasqual i celebració esclatant 
de la Santa Missa amb la benedicció de les fonts 
baptismals i renovació de les promeses del Bap-
tisme. Tot això, a les nou del vespre. Finalment, 
Diumenge de Pasqua! Les misses habituals de 
cada diumenge, però, lògicament, amb l’esplendor 
propi de la diada, la més important de l’any cristià. 
I per l’àmplia nau del temple el ressò del crit dels 
àngels: “Per què busqueu entre els morts aquell 
que viu? No hi és aquí. HA RESSUSCITAT!”.

12a Setmana Cultural
Com a cloenda de la ja tradicional Setmana Cultu-
ral, organitzada per l’Ajuntament, i que tingué lloc 
del 22 d’abril al 4 de maig, celebràrem la festa de la 
gent gran. Un ben merescut homenatge als nostres 
avis i àvies que amb el seu treball, esforç i sacrifici, 
a voltes en circumstàncies prou doloroses i difícils, 
han fet possible un poble més modern i avançat on 
podem viure amb harmonia, pau i germanor.
A dos quarts de nou del matí tingué lloc la Santa 
Missa, amb l’església curulla de gom a gom. 
La coral de Sant Cugat, de Salt, ens acompanyà 
amb la seva joiosa polifonia magistralment execu-
tada. Després, la nostra gent gran s’adreçà, en dos 
moderns autocars, vers la Vall d’en Bas a gaudir 
d’un dia amanit amb diverses visites a llocs típics 
i d’un bon dinar en un dels millors restaurants 
d’Olot. Que per molts anys puguem celebrar aitals 
diades. I que Nostre Senyor tingui a la seva Glòria 
aquells germans i germanes nostres que en anys 
anteriors ens acompanyaren i ara són ja a la Casa 
del Pare.
A les 12 del migdia, tornant jo de dir la Missa a 
la veïna parròquia de Montfullà, celebràrem una 
missa per a mainada de Primera Comunió, com 
a preparació per al gran dia. La majoria dels infants 
que havien participat en la Catequesi durant l’any, 
acompanyats dels seus bons pares i de gent del 
poble, i les dues catequistes que els prepararen 
durant el curs, acceptant la convocatòria i la invi-
tació que els havíem fet, acudiren a la parròquia 
per participar en l’esmentada missa. Fou realment 
emocionant. Del seu cor, innocent i tendre, sorgiren 
pregàries i càntics en el transcurs de la celebració, 
adequada en aquesta ocasió a la seva capacitat de 
comprensió i coneixements. Tots quedàrem con-



Revista de Vilablareix   Any IV - Juny 2003 -

A l'ombra del campanar

tents esperant ja el dia en què també ells podran 
participar de la Comunió, rebent el Cos de Crist 
per primera vegada. Això serà el 25 de maig, per al 
primer grup, i l’1 de juny per al segon.

Romeries marianes
Com és sabut, durant el mes de maig, tradicional-
ment dedicat a la Mare de Déu per la pietat popular 
cristiana, molts devots fan una romeria a algun 
santuari de la Verge o a alguna església on s’hi 
veneren imatges seves. Amb aquest motiu, la nostra 
parròquia ha rebut la visita d’un grup de professors 
del C.E.I. de Bell-lloc del Pla les quals, després 
d’oir la Santa Missa, dipositaren un bon ram de 
flors al peu de la imatge que es troba en la capella 
del Santíssim, tot adreçant-li també el rés d’una 
part del Sant Rosari. Això fou el dissabte dia 10, 
al migdia. El divendres següent, dia 16, foren els 
petits de Les Alzines qui, acompanyats naturalment 
de les seves tutores, acudiren a la nostra església 
per obsequiar també la Mare de Déu amb les seves 
pregàries i uns pomells de flors. Després, durant 
una bona estona, jugaren i es divertiren d’allò més 
en el pati-hort de la rectoria. Al migdia tornaren a 
l’escola, en autocar i amb la joia pintada al rostre.

Primeres Comunions
Com ja s’havia indicat, el diumenge 25 de maig 
tingué lloc la celebració de la Primera Comunió del 
primer torn de nens. Sis en total. Acompanyats dels 
seus bons pare, familiars i amics, amb els feligresos 

habituals de la missa dominical, visqueren amb 
goig tan joiós esdeveniment. I el diumenge següent, 
1 de juny, el segon torn, tres nens i una nena. En 
ambdós casos, la missa tingué lloc a 2/4 de 12 del 
migdia, amb una plugeta fina el primer dia, que no 
restà gens de solemnitat a l’acte, i amb un bon sol 
el segon. Els neocombregants foren: Gerard Bruno 
i Castelló, Jordi Figueres i Mascort, Joan Albert 
Garcia i Ramos, David Marcos i Mondón, Víctor 
José Martínez Lahuerta i Genís Torrent i Jiménez, el 
primer dia. El segon torn el formaren: Álvaro Muela 
Conde, Adrià Muñoz Fernández, Laura Pinilla Sáiz 
i Marc Sánchez Torres. És de desitjar que, com 
malauradament està succeint en moltíssims casos, 
aquesta Primera Comunió no sigui també la 
darrera. Per això recordem als pares que des del 
dia que van demanar per als seus fills el sagrament 
del Baptisme, tenen el deure sagrat de facilitar-
los l’accés als altres sagraments, especialment al 
de l’Eucaristia. Ells hi tenen dret i suposaria una 
gravíssima lesió d’aquest dret, que també és un 
deure com a cristians que són, no acompanyar-los 
més a l’església.

Ermita de Sant Roc
Com a cloenda d’aquesta, avui ben nodrida, crò-
nica, simplement cal recordar que el passat dia 
6 de juny es va celebrar a Sant Roc el  primer 
casament de la seva història, almenys moderna. 
Efectivament, l’Olivier i l’Anna van voler segellar 
el seu compromís d’amor i fidelitat rebent el sagra-
ment del matrimoni en el bonic marc de l’ermita 
restaurada.

Tot preparant...

Recordeu
Tal com ja vam fer l’any passat, celebrarem Sant Roc amb una missa a l’ermita. No es tracta de 
l’aplec tradicional (segona setmana de Quaresma), sinó de la festa del Sant, que és el dia 16 d’agost; 
però com aquest dia cau entre setmana, la missa la direm el diumenge següent, al migdia. Ja s’avisarà 
oportunament, amb tota mena de detalls.

Catequesi de Primera Comunió
Els curs de catequesi començarà, si a Déu plau, el primer divendres d’octubre, dia 3. Els pares que 
desitgin inscriure els seus fills, que tinguin present que ja poden començar a fer-ho sense esperar a 
darrera hora. El primer curs de catequesi comença quan els nens fan segon de Primària.
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Després de la missa solemne, la Capella Polifònica de Girona va oferir un concert.

Festa Major de Primavera
El nostre poble tingué el goig, un any més, de 
celebrar, el tercer diumenge de maig, la ja tradici-
onal Festa Major. Un bonic programa, en forma de 
calendari, original i ben útil, acuradament preparat 
i elaborat pel J.A.V., recordava tots els actes que 
tindrien lloc durant les jornades festives. Pel que fa a 
la Parròquia, cal destacar l’Ofici solemne, celebrat 
a 2/4 de 12 de l’esmentat tercer diumenge, que era 

l’Eucaristia. Acabada la cerimònia religiosa i dins 
mateix de l’església, la Capella ens oferí un concert 
amb el següent repertori: “Bestiari”, de Manel Oltra 
(text de Pere Quart), amb: I- Gripau, II- Musclo, 
III- Coccinel·la. Tot seguit, la bella sardana “Els 
degotalls”, de Ricard Castells i Amadeu Miralles. 
Seguiren “Scarborough Fair”, de Simon and Gar-
funkel, amb arranjament de Ralph Paulsen-Bahn-

el dia 18, acompanyat per la Capella Polifònica de 
Girona, sota la direcció de Jordi Bernardo i Marta 
Díez. Iniciaren l’Eucaristia amb la interpretació 
del negre espiritual “Lord i want”; “Benedicimus 
Dómino” entre lectures, d’Steve Dobrogosz i “Al-
leluia”, d’Henry Purcell, abans de la proclamació 
de l’Evangeli. Durant la presentació de les ofrenes, 
“Ave Maria” de T.L. De Victoria; “Sanctus”, de 
la missa en sol de Franz Sxhubert; “Donna nobis 
pacem”, de W.A. Mozart, en donar-nos la pau; 
“Cantata núm. 147”, de J.S. Bach, en el moment de 
la Comunió; i com a cloenda “Canticorum iubilo”, 
de G.F. Händel. Els fidels, que omplien el temple, 
fruïren de la magnífica interpretació de les indi-
cades peces que, en lloc de distreure l’atenció, 
ajudaven a viure amb més intensitat i devoció 

sen; “When I’m sixty-four”, de Lennon amb 
MacCartney i arranjament de K.F. Jehrlander; “Te 
quiero”, d’Alberto Favero amb text de Mario Bene-
detti; i “Lli”, d’Albert Carbonell amb text de Mn. 
Cinto Verdaguer. No cal dir que fou una meravella. 
Els assistents premiaren amb una llarga i sincera 
ovació els components de la Capella Polifònica per 
la seva magnífica actuació.
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Contra els pronòstics del Govern espa-
nyol, que ha tractat d’amagar la catàs-
trofe des del primer dia, la marea negra 
ha adquirit volums inimaginables. Les 
crítiques en l’àmbit europeu es succeei-
xen contra tota la gestió de la crisis per 
part del govern del PP.

El petrolier Prestige, procedent de Letònia, trans-
portava una càrrega de 77.000 tones de fuel pesat (1). 
Es va enfonsar a 130 milles de Finisterre, després 
de quasi una setmana de periple al llarg de la 
costa gallega amb una via oberta que va vessar, 
durant l’arrossegament, unes 6.000 tones, i unes 
11.000 més en el moment d’enfonsar-se, a les quals 
s’ha d’afegir totes les que han anat fluint per les 
esquerdes que s’han anat obrint en el vaixell, essent 
imprevisible el comportament que puguin tenir les 
que encara romanen en els tancs a 3.400 metres 
de profunditat. Segons els experts, existeixen dues 
hipòtesis: que romangui en el fons, solidificat; o 
que aflori a la superfície. Ambdues són dolentes: 
en el primer cas, perquè aquest fuel solidificat, en 
contacte amb l’aigua, emulsionarà sofre i metalls 
pesats, invisibles i molt verinosos, que entrarien en 
la cadena alimentària. En el segon cas, perquè la 
marea negra es multiplicarà per tres, el que acabarà 
agreujant encara més la catàstrofe.

NUNCA MÁIS
ANDRÉS LUIS PÉREZ I VELASCO

Al govern del PP aquesta greu situació no va sem-
blar importar-li gaire, el que més li va preocupar, a 
la llum dels esdeveniments que han anat succeint, 
va ser allunyar el vaixell el més lluny possible. 
Però en algun lloc havia d’arribar i, com era lògic, 
va acabar a les costes gallegues i càntabres. Es va 
imposar l’opció política, sense que, pel que s’ha 
vist, s’hagués esgotat la tècnica, com sembla ser 
que plantejava el capità del vaixell de realitzar, 
primer el reequilibri del petrolier i intentar parar 
el vessament per, després, dirigir-se lentament fins 
a la costa, amb l’avaria a resguard de les onades, 
buscant aigües tranquil·les per transvasar la càrrega 
i procedir a la reparació del buc. En aquell moment 
tenia la màquina operativa, com es demostraria pels 
esdeveniments posteriors, i a més comptava amb el 
recolzament de diversos remolcadors que es varen 
situar a les seves proximitats; és força clar que 
no hi havia perill d’embarrancar com pretenen els 
portaveus del govern del PP. Sembla indubtable que 
un vaixell que encara aguantaria a 6 dies surant en 
condicions molt adverses -amb onades de 8 metres 
i estirades dels remolcadors- abans d’enfonsar-se, 
hagués pogut arribar perfectament a A Coruña, que 
es trobava a 18 hores de navegació del lloc dels 
fets inicials.
S’entén així que les actuacions posteriors del govern 
del PP: primer, no admetent públicament que hi 
hagués un problema de grans dimensions. La con-

(1)El fuel s’obté en les últimes fases de la destil·lació d’hidrocarburs, després d’obtenir altres petrolis crus. Les anàlisis realitzades 
pel CEDRE francès de mostres recollides el 18 de novembre reflecteixen una composició semblant al vessament de l’Erika, que 
també era fuel pesat. Es denomina Tipus-2 a França, o M-100 a Rússia. Té un contingut de sobre del 2,58%.
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signa reiterada va ser que tot estava controlat i 
que no hi havia grans riscos; es va arribar a negar 
amb tossudesa que es tractés d’una marea negra (2), 
creient que manipulant el llenguatge es controlava 
la realitat. El fuel, no obstant, anava acostant-se a les 
costes, tal i com van advertir l’Institut Hidrogràfic 
de Portugal i el CEDRE francès, alertant en tot 
moment de les noves fuites i vessaments del buc 
abans d’enfonsar-se, de la velocitat i direcció de 
les taques. Aquestes informacions eren sistemàti-
cament desmentides (3) per les autoritats espanyo-
les, que només les acabaven reconeixent quan ja 
s’havien fet evidents per a tothom, quan les taques 
impregnaven les costes i tots podíem veure-les. 
En segon lloc, i que crec que pot explicar l’ante-
rior, ha estat la nefasta actuació del govern del 
PP per la tardança, ja que, reconeixent que tots els 
mitjans inicial eren insuficients, amb diligència 
es podia haver aconseguit el material que faltava en 
un començament. Però és més, van tardar més d’una 
setmana en permetre que els vaixells oferts per altres 
països poguessin posar rumb cap a Galícia. Encara 
avui es permeten el luxe de negar l’actuació de tres 
vaixells enviats per la Generalitat de Catalunya. 
Durant setmanes, així mateix, van intentat desfer-se 
dels voluntaris, amb l’argument que el vessament 
era molt tòxic i el treball requeria “experts”, i per 
això s’havia contractat els serveis de l’empresa 
Tragsa. Pel que se sap, aquesta empresa només 
dotava d’un vestit, una pala i una mascareta als 
inexperts contractats, que tampoc no van rebre ins-
trucció especial per desenvolupar la tasca. Als grups 
ecologistes i associacions que es van oferir tampoc 
no els van fer cas. Desbordats per la feina, les platges 
es van seguir embrutant, i els tenaços voluntaris, 
vinguts de tot arreu, fan el que poden. Finalment, els 
efectius de l’administració i l’empresa contractada 
han estat incapaços d’afrontar la tasca, que ha estat 
assumida pels voluntaris.
La manca de mitjans és, al meu entendre, d’una 
gravetat extrema. És difícil entendre que el país de la 
Unió Europea amb la major flota de pesca no disposi 

dels mitjans mínims per afrontar una catàstrofe 
d’aquestes característiques, com sí disposen altres 
països de l’entorn, que han ofert els seus vaixells. 
Les declaracions del conselleiro de Pesca, López 
Veiga (“no ens ho podem permetre”) situen el 
criteri en el terreny econòmic. Hem escoltat també 
que aquesta adquisició (remolcador amb capacitat 
per actuar en una situació com la requerida), bucs 
succionadors, barreres de contenció per protegir la 
costa -en el moment de produir-se el sinistre es 
comptava amb només 8 quilòmetres quan la taca 
inicial tenia 35 quilòmetres- suposaria una enorme 
inversió en un buc que només es faria servir un cop 
cada 10 anys.
No és fàcil entendre com no és una prioritat disposar 
de mitjans per actuar en una zona d’alt risc com la 
de Galícia, l’economia de la qual depèn en bona part 
del mar i que posseeix espais naturals d’altíssim 
valor ecològic ara amenaçats. És més necessari, 
potser, comprar avions caça de models actualitzats 
pel Ministeri de Defensa, com el que es va estavellar 
fa uns dies? Fem servir potser amb més freqüèn-
cia el cost material, successivament renovat, que 
es destina a aquest Ministeri? Potser és prioritari 
invertir entre 14 i 18 milions d’euros en el viatge 
espacial de Pedro Duque? Les catàstrofes no es 
produeixen, sortosament, tots els dies, i amb aquest 
argument mai no estarem preparats per afrontar-les.
Aquesta forma de fer front al problema recorda 
inevitablement l’esquema d’actuació durant la crisi 
de les vaques boges. Si es fan desaparèixer les 
vaques, no hi ha epidèmia. L’estratègia és dissimu-
lar els problemes, minimitzar la seva gravetat o, 
fins i tot, negar la seva existència, per eludir en 
la mesura possible el debat social i, a continuació, 
repartir algunes subvencions perquè el ciutadà calli 
i agraeixi el gest.
Per finalitzar, cadascú ha d’extreure les seves con-
clusions com a ciutadà que no vol restar al marge 
d’allò que ens afecta a tots. Però una sembla clara: 
alguna cosa s’haurà de fer perquè el crit unànime 
NUNCA MÁIS! es faci realitat.

(2)El conselleiro de Pesca va declarar el 17 de novembre de l’any passat: “No pot parlar-se de marea negra, només de vessament 
de fuel”. Tesi sobre la qual han insistit altres alts càrrec, entre ells el ministre Rajoy que, tal com recollia el diari “La Voz de 
Galícia” del 23 de novembre de 2002, va dir: “No es tracta d’una marea negra, sinó de taques molt localitzades” .

(3)Malgrat la presència d’una taca de 6.000 tones i de 10 quilòmetres de llarg per 300 metres d’ample, el delegat del Govern 
afirmava: “La ràpida intervenció de les autoritats espanyoles allunyant el vaixell de la costa fa que no temem una catàstrofe 
ecològica”. No van reconèixer en el seu moment que entre del 13 al 19 de novembre, dia en què es va enfonsar el vaixell, 
aquest anava deixant un rastre de fuel en el seu trajecte al llarg de la costa, la qual cosa va alertar immediatament als experts 
portuguesos. Els exemples d’aquesta actitud són innumerables.
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Consells
Avui en dia posar-se morè és un objectiu que cada 
estiu porta de cap a homes i dones. Però per això 
hem de conèixer els riscos que comporta per a 
la salut de la nostra pell, hem de saber que el 
sol influeix de manera important sobre el dany de 
la pell i que és causa de l’elevada incidència del 
càncer de pell.
Per evitar-ho hi ha una sèrie de recomanacions que 
convé seguir atentament:

-  Hores: Els rajos solars i sobretot les radiacions 
UV (ultravioletes) són més fortes entre les 10 del 
matí i les 3 de la tarda i per tant s’ha d’evitar 
l’exposició durant aquestes hores.

-  Bronzejador: S’ha d’entendre el bronzejador 
sobre la pell 30 minuts abans de prendre el sol 
i utilitzar més o menys unes 6 cullerades de 
producte per tot el cos. Si n’utilitzem menys, la 
protecció disminueix. Es recomana estendre el 
filtre solar cada 30 minuts (o cada cop que se 
surti de l’aigua) i els resistents a l’aigua cada 
90 minuts.

-  Dies ennuvolats: Encara que el dia sigui ennu-
volat, és convenient aplicar-se crema protectora, 
ja que els rajos travessen els núvols i arriben amb 
la mateixa intensitat.

-  Zones delicades: S’han de protegir especialment 
els llavis i els ulls.

-  Cremades: Si la pell presenta envermelliment 
o cremades pel sol, és recomanable utilitzar una 

Precaucions per prendre el sol
CARMEN JIMÉNEZ RUIZ - MIQUEL QUESADA SABATER - RAFAEL RAMOS BLANES

crema específica per a les cremades.

-  Pells sensibles: S’ha de prestar especial atenció 
a les pells molt sensibles, com les dels nens i 
les dels ancians, que s’han de protegir sempre 
amb factors de protecció molt alts. Els primers 
dies d’exposició haurien de portar una samarreta 
de cotó.

-  Evitar falsos bronzejadors: Mai no s’han d’uti-
litzar llimones, refrescs ni cervesa com a bron-
zejadors, ja que, a més de no oferir protecció, 
poden augmentar la fotosensibilitat i incrementar 
el dany solar de forma desproporcionada.

-  Després del bany: Un cop hagis acabat el bany, 
eixuga’t bé i posa’t una crema hidratant.

Índex de fotosensibilitat
La nostra pell està preparada per defensar-se del 
sol i adaptar-se a les possibles agressions solars. 
Les classes de pell es denominen fototipus als 
efectes de determinar com reaccionen a l’exposició 
al sol.

Classificació:
Els fototipus (diferents classes de pell) estan divi-
dits en una escala de l’1 al 6, essent l’1 el tipus de 
pell més blanc i delicat, amb major risc de patir 
lesions a conseqüència del sol, i el 6 el tipus de 
pell més negra, de major pigmentació i protecció 
davant del sol.

CLASSIFICACIÓ DELS FOTOTIPUS

 FOTOTIPUS  CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

 Fototipus I Sempre es crema,  Solen tenir ulls clars, igual que els cabells. 
  mai no es bronzeja. Sensible. Poden tenir pigues. Pell molt blanca.

 Fototitpus II Es crema fàcilment,  Poden tenir ulls blaus o marrons 
  bronzejat mínim. Sensible. i el cabell ros o pèl-roig.

 Fototipus III Es crema moderadament,  Pell blanca i cabell i ulls castanys.
  bronzejat gradual, lleuger.

 Fototipus IV Es crema ocasionalment. Ulls i cabells foscos. 
  Sempre es bronzeja. Pell blanca o una mica torrada.

 Fototipus V Es crema rarament.  Tenen la pell amarronada.
  Bronzejat molt intens i ràpid.

 Fototipus VI No es cremen mai.  Races negres.
  Poden o no enfosquir-se.
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Bronzejadors i cremes 
solars
Cada pell necessita una crema i, en funció de la 
nostra exposició al sol, un determinat factor de 
protecció. Cal conèixer com prendre el sol de forma 
saludable i com encertar en l’elecció de la crema 
que més convé a la teva pell. Cuida’t i gaudeix 
del sol.
Són el millor aliat davant del sol. Utilitzats correc-
tament, els protectors solars redueixen la probabi-
litat i la intensitat de les cremades al bloquejar els 
rajos ultravioletes (UV).

Tipus de fotoprotectors
Aquests productes, anomenats fotoprotectors, es 
preparen habitualment en forma de crema, locions 
o gels. Es divideixen en dos grans grups: filtres 
físics i químics.

-  Filtres físics: Els filtres físics tenen la capacitat 
de reflectir les radiacions i, al no absorbir-se, la 
pell queda amb aspecte blanquinós. Més recent-
ment s’han pogut trobar cremes acolorides com 
si es tractés d’un maquillatge.

-  Filtres químics: Els filtres químics són substàn-
cies capaces d’absorbir longituds d’ona de l’es-
pectre UV (UVB o UVA), transformant aquesta 
energia incipient en un altre tipus d’energia no 
danyina.

Com escollir el 
bronzejador?
A l’hora d’escollir un bronzejador s’ha de tenir 
en compte el factor de protecció solar (FPS), que 
indica la protecció que dóna un bronzejador o 
bloquejador solar.
El número expressa el factor que incrementa el 
temps que protegeix la teva pell sense cremar-se. 
S’estima que una pell normal pot exposar-se al sol 
sense perill durant 20 minuts. Per tant, un FPS 
15 significa que es pot restar exposat al sol 15 
vegades més.
També s’ha de considerar la diferència entre blo-
quejadors:
-   Bloquejadors solars: Els bloquejadors solars 
són els que tenen més factor de protecció solar, i 
els que bloquegen el sol i no permeten que els rajos 
afectin la nostra pell. Se’ls considera així quan el 

Salut
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seu factor de protecció és 30 o superior.
-   Bronzejadors: Et protegeixen de manera mode-
rada i no total. Per això el  seu FPS és inferior. 
En funció de les nostres característiques i dels 
objectius que perseguim, haurem d’optar per un 
o altre tipus.
Els productes que contenen òxid de zinc micronit-
zat, òxid de titani o avobenzone (Parsol 1789) són 
els que millor protegeixen de la radiació UV o 
UVB. Contràriament, els productes amb àcid para-
minobenzoic no són recomanables perquè poden 
causar al·lèrgies.
Tampoc no són aconsellables aquells que inclouen 
àcid retinoic, sobretot en les embarassades, perquè 
una aplicació excessiva pot causar malformacions 
en el fetus.

Factor de protecció solar
Quan prenem el sol, una protecció en forma de 
crema és fonamental per evitar cremades o altres 
tipus d’alteracions en la nostra pell. L’elecció no 
sol resultar senzilla.

1- QUÈ ÉS?
 El Factor de Protecció Solar o FPS és una forma 
de mesurar l’efectivitat de la crema i indica el 
temps que podem restar al sol sense que la pell 
resulti danyada. S’estima que una pell normal pot 

 FOTOTIPUS  CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES PROTECCIÓ  FACTOR DE 
    RECOMANADA PROTECCIÓ

     ADEQUAT

     (FPA)

 Fototipus I Sempre es crema, Solen tenir ulls clars, Ultra Major de 15
  mai no es bronzeja. igual que el cabell.
  Sensible. Poden tenir pigues.
   Pell molt blanca.

 Fototipus II Es crema fàcilment,   Pot tenir ulls blaus   Màxima 8-15
  bronzejat mínim. o marrons i el cabell ros
  Sensible.  o pèl-roig.

 Fototipus III Es crema moderadament,   Pell  blanca i cabell  Extra 6-8
  bronzejat gradual, lleuger. i ulls castanys.

 Fototipus IV Es crema ocasionalment. Ulls i cabell foscos. Pell  Moderada 4-6
  Sempre es bronzeja. blanca o una mica torrada.

 Fototipus V Es crema rarament.  Tenen la pell amarronada. Mínima 2-4
  Bronzejat molt intens
  i ràpid.

 Fototipus VI No es crema mai.  Races negres. N
  Pot o no enfosquir-se.
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exposar-se al sol sense perill durant 20 minuts. Per 
tant, un FPS 15 significa que es pot restar al sol 
15 vegades més.

2- QUIN ESCOLLIR?
En escollir el protector solar no solament s’ha 
de considerar la seva resistència a l’aigua. Altres 
factors mediambientals també influeixen en la seva 
eficàcia, com la latitud, ja que a l’equador els 
rajos solars són més verticals que en els pols, o 
l’altitud, perquè les radiacions són més nocives a 
la muntanya que a les valls.
Així mateix, no s’ha d’oblidar que la radiació és 
més intensa entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda, 
que es produeix una major reflexió de la radiació en 
la neu, l’aigua i la sorra, i que en dies ennuvolats, les 
radiacions solars travessen amb facilitat la boira, 
els núvols i fins i tot la contaminació ambiental.
El factor de protecció recomanat s’ajusta als parà-
metres del fototipus. Així, un fototipus I (pell 
blanca, que sempre es crema...) necessitaria un 
factor de protecció superior a 15. En la taula que 
apareix a continuació es mostren els diferents fac-
tors de protecció ajustats a les característiques físi-
ques.
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Programa d'activitats

Expressió corporal 
(funky I)
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

Dia: Divendres

Hora: d’1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda

Preu: 27,00 euros trimestre

Funky II
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

Dies: Dilluns i dimecres

Hora: d’1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda

Preu: 54,00 euros trimestre

Funky III
Lloc: Pavelló poliesportiu

Dies: Dimecres i divendres

Hora: de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda

Preu: 54,00 euros trimestre

Funky IV
Lloc: Pavelló poliesportiu

Dies: Dilluns i divendres

Hora: de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 de la tarda

Preu: 54,00 euros trimestre

Inici: a partir del 15 de setembre

Manteniment físic - 
adults 
Lloc: Gimnàs pavelló poliesportiu

Dies i hores: Dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 
8 la tarda i de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre

Preu: 36,00 euros trimestre  

Inici: 2 d’octubre

Aeròbic - adults
Lloc: Gimnàs pavelló poliesportiu

Dies i hores: Dilluns, dimecres i divendres d’1/4 
de 10 a 1/4 d’11 del matí

Dimarts i dijous de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí

Dilluns i dimecres de 9 a 10 del vespre

Preu: 48,00 euros de setembre a desembre

36,00 euros de gener a març i d’abril a juny

- La inscripció serveix per a qualsevol horari

- Si en algun horari no hi ha un mínim de 
participació, quedarà anul·lat. 

Country 
Lloc: Sala polivalent del pavelló poliesportiu (hi 
ha calefacció)

Dia: Dimecres 

1r nivell: de 8 a 9 del vespre

2n nivell: de 9 a 10 del vespre

Inici: 1 d’octubre

Preu: 35,00 euros - mínim 15 inscrits -

Salsa en parella
Lloc: Sala polivalent del pavelló poliesportiu (hi 
ha calefacció)

Dia i hora: Dimecres de 10 a 11 del vespre

Inici: 1 d’octubre

Preu: 70,00 euros parella - mínim 8 parelles

Balls de saló
Lloc: Sala polivalent del pavelló poliesportiu (hi 
ha calefacció)

Dia: Divendres

Nivell iniciats: de 2/4 de 9 a  10 del vespre

Nivell avançats: de10 a 2/4 de 12 del vespre

Inici: 3 d’octubre

Preu: 70,00 euros parella - mínim 8 parelles

Escola Esportiva
Lloc: Sala polivalent del pavelló poliesportiu (hi 
ha calefacció)

Dies: Dilluns i dimecres

Hora: de 1/4 de 6 a 1/4 de la tarda

Preu: 36 euros trimestre

Inici: 15 de setembre

Activitats curs 2003-2004


