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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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Aquest estiu del 2003 serà recordat meteorolò-
gicament per les altes temperatures que hem 
patit, i no sols pels més de 40 graus, sinó també 
per la durada d’aquestes temperatures.
L’àmbit polític també ha sigut calent i serà 
recordat, després d’unes eleccions, per les 
ànsies de voler obtenir el govern a qualsevol 
preu, com ha passat en alguna comunitat autò-
noma (Madrid) i en alguns ajuntaments (entre 
altres Marbella).
Arreu de Catalunya, d’acord amb els resultats 
de les eleccions municipals i després dels 
pactes corresponents, s’han constituït les dipu-
tacions i els consells comarcals. Crec que per 
Vilablareix és important la designació del 
nostre alcalde Enric Vilert com a diputat pro-
vincial de la Diputació de Girona i la d’en 
David Mascort com a vicepresident primer del 
Consell Comarcal del Gironès.
Durant aquest estiu també ha començat la cam-
panya preelectoral per a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, que se celebraran el proper 
16 de novembre.
A la Torratxa podríem dir que també s’inicia 
una nova etapa amb un nou Consell de Redac-
ció. Seguirà essent una revista d’informació 
municipal i, com fins ara, es recolliran tots els 
acords dels plens i comissions de govern, les 
activitats que s’hauran realitzat en el poble els 
tres mesos anteriors i les que estan programa-
des.
Vull recordar que la Torratxa és una revista 
del poble i per al poble, per això qualsevol 
vilablaretenc que vulgui aportar algun escrit, 
només ha de fer-lo arribar a les oficines de 
l’Ajuntament o bé enviar-lo per correu electrò-
nic, assenyalant que és per a la revista.
Com podreu observar, a partir d’aquest número, 
tindrem la col·laboració de l’Eusebi Gispert-
Saüch, que ens escriurà de la naturalesa a 
Vilablareix, i dels i les alumnes de 6è d’EP del 
CEIP Madrenc, que ens parlaran de l’escola.
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Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre juny i juliol de 2003

Informació municipal

Plens
Sessió extraordinària del 30 de juny
S’aprova, amb els vots en contra dels 2 regidors de 
CiU i els 2 del PSC, establir les sessions ordinàries 
del Ple de la Corporació el segon dimarts, no festiu, 
del mesos senars a les vint hores.

S’aprova, per unanimitat, crear les següents comis-
sions informatives de caràcter permanent:

-  La Comissió Informativa Especial de Comptes, 
que estarà integrada per: Enric Vilert i Butchosa, 
alcalde; David Mascort i Subiranas, amb Josep 
Argelés i Freixas com a suplent, pel grup muni-
cipal d’ERC; Josep Aurich i Juana, amb Josep 
Simón i Motjé com a suplent, pel grup municipal 
de CiU; Cayetano López Ortiz, amb Llorenç 
Muñoz López com a suplent; pel grup municipal 
del PSC; i amb la secretària de l’Ajuntament de 
secretària.

- La Comissió Informativa Especial de desenvolu-
pament urbanístic del sector “El Perelló” i “Can 
Pere Màrtir”, que estarà integrada per: Enric 
Vilert i Butchosa, alcalde; Josep Argelés i Frei-
xas, amb Jordi Frigola i Bubé com a suplent, 
pel grup municipal d’ERC; Josep Simón i Motjé, 
amb Josep Aurich i Juana com a suplent, pel grup 
municipal de CiU; Llorenç Muñoz López, amb 
Cayetano López Ortiz com a suplent, pel grup 
municipal del PSC; i la secretària de l’Ajunta-
ment de secretària.

S'aprova, amb dos vots en contra de CiU i l'abs-
tenció del PSC, la constitució de la Comissió de 
Govern, que estarà integrada per: Enric Vilert i 
Butchosa com a president i David Mascort i Subira-
nas, J. Manel Pallàs i Julià i Jordi Frigola i Bubé 
com a vocals.

La Comissió de Govern celebrarà les seves sessi-
ons, amb una periodicitat quinzenal, el primer i el 
tercer dimarts no festiu de cada mes de l'any.

S'aprova, amb l'abstenció de CiU i el PSC:

- Nomenar Primer Tinent d'Alcalde a David Mas-
cort i Subiranas, Segon Tinent d'Alcalde a J. 
Manel Pallàs i Julià i Tercer Tinent d'Alcalde a 
Jordi Frigola i Bubé.

- Delegar les diferents àrees als regidors: Enric 
Vilert i Butchosa, Urbanisme i Governació; 
David Mascort i Subiranas, Hisenda, Promoció 

Econòmica i Recursos Humans; J. Manel Pallàs i 
Julià, Cultura, Esports i Educació; Jordi Frigola i 
Bubé, Serveis i Via Pública; Imma Vilà i Vendrell, 
Joventut, Medi Ambient i Cooperació al Desen-
volupament; Josep Argelés i Freixas, Informació, 
Comunicació, Noves Tecnologies i Gestió del 
Territori; i Pere Vilà i Guanter, Serveis Socials, 
Sanitat i Gent Gran.

Es ratifica, per unanimitat, nomenar Tresorer-
Dipositari de la Corporació al regidor David Mas-
cort i Subiranas. 

S'aprova, amb l'abstenció de CiU, nomenar els 
següents representants de la Corporació als òrgans 
col·legiats que es refereixen a continuació:

- Consell Escolar de CEIP Madrenc de Vilablareix, 
al regidor J. Manel Pallàs i Julià.

- Agrupació de Defensa Forestal, al regidor Jordi 
Frigola i Bubé.

- Comunitat de Regants de Bescanó-Salt-
Vilablareix, a la regidora Imma Vilà i Vendrell.

- Mancomunitat Intermunicipal Urbanística 
Girona-Vilablareix-Salt, als regidors Enric Vilert 
i Butchosa, David Mascort i Subiranas i Jordi 
Frigola i Bubé, amb Josep Argelés i Freixas com 
a suplent.

- Consell d'Administració de l'Emissora Municipal 
de Vilablareix, a l’alcalde Enric Vilert i Butchosa 
com a president i com a vocals el regidor de 
Cultura J. Manel Pallàs i Julià, Josep Argelés i 
Freixas pel grup municipal d’ERC, Josep Aurich 
i Juana pel grup municipal de CiU i Cayetano 
López Ortiz pel grup municipal del PSC.

- Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
(CILMA), a la regidora Imma Vilà i Vendrell.

S'aprova, amb l'abstenció de CiU i els vots en contra 
del PSC, el règim d'indemnitzacions mensuals per 
desenvolupament de les delegacions establertes per 
l'Alcaldia i representació de cada àrea, que serà 
el següent:

- Urbanisme i Governació, 901,51 €.

- Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos 
Humans, 721,21 €.

- Cultura, Esports i Educació, 601,01 €.

- Serveis i Via Pública, 480,80€.

- Joventut, Medi Ambient i Cooperació al Desen-
volupament, 360,60 €.

- Informació, Comunicació, Noves Tecnologies i 
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Gestió del Territori, 360,60 €.

- Serveis Socials, Sanitat i Gent Gran, 360,60 €.

- Assistència a plens. Alcalde i regidors, 30 €.

- Assistència a comissions de govern i comissions 
informatives, 45 €.

Sessió ordinària del 8 de juliol
S’acorda: 

- Aprovar la liquidació corresponent a l'exercici 
2002.

-  Contractar interinament per a la cobertura dels 
llocs de treball de socorristes i pel termini de tres 
mesos a Albert Gironès Rodríguez, Israel Garcia 
Membrive i Mònica Pradas Call.

- Contractar interinament com a monitores del 
casal d'estiu d'enguany i pel període d'un mes a 
Sílvia Ligero Toy, Carla Rams Clapés, Eulàlia 
Viñolas Calvet, Laura Ruiz Sánchez, Mariona 
Quera Roldán, Rosangela Cristovao da Silva, Eva 
Pla Casademont, Maria Ventura Simón, Erica 
Herrera Puiggròs, Mercè Miquel Tonietti, Sònia 
Poch Anglada i Elisabet Guillem Egea.

- Escollir Josep Poch Vidal Jutge de Pau Titular, 
proposant el seu nomenament a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per conducta del Deganat dels Jutjats 
de Girona.

- Escollir Margarita Sitjà Roca Jutge de Pau 
suplent, proposant el seu nomenament a la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per conducta del Deganat dels Jutjats 
de Girona.

-  Aprovar la nova redacció del Text refós de modi-
ficació de les Normes Subsidiàries al Sector 
Transports del terme municipal de Vilablareix 
d'acord amb l'aprovació provisional de l'expedi-
ent efectuada per la comissió Territorial d'Urba-
nisme de Girona, en la sessió de data 14 de maig 
de 2003. 

-  Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareix 
al Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambi-
ent de les comarques de Girona (CILMA) i apro-
var els seus estatuts. 

Sessió ordinària del 23 de setembre
S’aprova, amb el vot en contra del regidor Josep 

Aurich i Joana, fixar com a festes locals de l’any 
2004 el dilluns dia 26 de juliol i el divendres dia 
29 d’octubre (Sant Narcís).

S’acorda, per unanimitat:

- Aprovar la moció presentada pel grup municipal 
del PSC a l'Ajuntament de Vilablareix, sobre la 
conveniència de procedir a la revisió dels meca-
nismes que asseguren l'autogovern català a través 
de l'aprovació d'un nou estatut de Catalunya.

- Aprovar el Compte General del pressupost, exer-
cici 2002.

- Procedir a la recuperació possessòria del camí 
d'ús públic veïnal “Camí d'Estanyol”, que limita 
amb la finca de transports Mateu, ocupat per 
l'entitat Prodeasa, la qual ha instal·lat una tanca 
metàl·lica que impedeix el pas. Requerir a Pro-
deasa perquè, en el termini improrrogable de 15 
dies, retiri la tanca metàl·lica i deixi obert el 
camí per a l'ús públic, advertint-la que, transcor-
regut aquest termini, l'Ajuntament procedirà a 
l'execució subsidiària al seu càrrec. També es 
faculta l’alcalde perquè realitzi totes aquelles 
gestions necessàries en ordre a la plena efectivitat 
i execució d'aquest acord.

- Acceptar les ajudes i la normativa del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya, any 2002, decla-
rant la urgència de l'actuació referent a l'obra 
“Construcció d'un magatzem municipal”, amb el 
finançament següent:

• Pressupost: 111.547,85 €

• Aportació corporació: 63.466,88 €

• Subvenció PUOSC: 48.080,97 €

- Aprovar el manifest perquè el govern de 
Catalunya emprengui totes les accions necessà-
ries i que adopti mesures contundents per preser-
var la identitat del Dret Civil Català, defensant 
i mantenint les lleis esmentades i, especialment, 
que impulsi les iniciatives legislatives escaients 
per completar la redacció del Codi Civil de 
Catalunya.

S'aprova, amb l'abstenció dels dos regidors del grup 
municipal del PSC, l'expedient de modificació de 
crèdit número 1/03:

• Total habilitació crèdits (despeses): 5.850 €

• Total suplement de crèdits (despeses): 52.180 €

• Total: 58.030 €

• Total suplement de crèdits (ingressos): 47.173,68 €
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• Romanent Tresoreria per a despeses generals: 
10.856,32 €

• Total: 58.030 €

Comissions de govern
Sessió de l’1 de juliol
S’acorda:

-  Aprovar l'anul·lació de la liquidació d'IBI urbana 
a Autopistes Concessions per import de 17.617,36 
euros, exercici 2003 i reconèixer la bonificació 
del 95% de la quota de l'Impost sobre béns immo-
bles a favor d’ACESA fins l'any 2016, exercici 
en què finalitza el benefici de la bonificació.

-  Aprovar les certificacions números 1, 2 i 3 de 
l'obra titulada “Adequació de la plaça La Vinya- 
Pirineus”, a favor de l'entitat Floret SL, per import 
de 5.397,54 euros, 15.041,08 euros i 14.697,21 
euros, respectivament..

- Aprovar la contractació de l'entitat Fundació 
Astres, pel termini de tres mesos (juliol, agost i 
setembre), per als treballs d'assistència en tasques 
de manteniment de mobiliari urbà i jardineria, mit-
jançant un contracte menor d'assistència i serveis.

- Aprovar la contractació de l’enginyer tècnic 
industrial Jordi Torras i Vicente per als treballs 
d'assistència tècnica, mitjançant un contracte 
menor de consultoria, assistència i serveis.

-  Aprovar els preus públics referents a l'assistència 
al casal d'estiu de 2003.

-  Sol·licitar a l'Àrea d'Ensenyament i Cultura de la 
Diputació de Girona la inclusió en la convocatò-
ria de la campanya d'animació infantil “El racó 
dels contes” 2003-2004.

-  Aprovar el conveni de col·laboració amb l'As-
sociació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí 
(ACAPS) per a la realització del projecte de 
colònies per a infants sahrauís l’estiu del 2003.

Sessió del 15 de juliol
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 102.366,69 euros.

- Aprovar d'una manera definitiva el projecte d'obres 
titulat “Construcció d'un magatzem municipal”.

-  Aprovar la devolució de la garantia definitiva 
de l'obra “Tancament, vestidors i instal·lacions 
del pavelló poliesportiu, 2a fase”, a l'empresa 
adjudicatària Rubau Tarrés SA, per import de 
19.784,12 euros.

- Aprovar l'expedient de contractació i adjudicar les 
tasques de conservació i neteja de les lleres públi-
ques, d'acord amb la memòria valorada efectu-
ada pels serveis tècnics municipals, a l'entitat 
Manresa i Fills SL, mitjançant un contracte menor.

-  Aprovar els preus públics per a la prestació del 
servei de menjador escolar al CEIP Madrenc el 
curs escolar 2003-2004, que seran: alumnes fixes, 
4,40 euros i alumnes esporàdics, 4,90 euros.

-  Aprovar l'annex I al conveni de data 14 d'agost 
de 2001 amb l'entitat Caixa de Pensions, per a la 
venda dels tiquets del servei de menjador escolar 
del CEIP Madrenc.

-  Aprovar la petició de l'esmentada oficina bancà-
ria d'oferir els tiquets del menjador escolar en 
packs de 4 tiquets. (4,90 x 4 = 19,60 euros).

-  Aprovar l'abonament a final de curs, pel mateix 
preu d'adquisició, dels tiquets del servei de men-
jador escolar, als escolars que ho sol·licitin.

-  Sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient de la Dipu-
tació de Girona una subvenció per fer front a part 
de les despeses de conservació de les lleres públi-
ques. La valoració econòmica dels treballs des-
crits, d'acord amb la memòria valorada redactada 
pels serveis tècnics municipals és de 19.110,25 
euros, IVA inclòs.

Sessió de 5 d’agost
S’acorda:

-  Aprovar els padrons de contribuents de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i de la Taxa de dei-
xalles industrials corresponents a l’exercici 2003.

• IAE: 49.256,50 € - Total de rebuts corresponents 
a l’exercici: 91

• Taxa deixalles industrials: 48.778,50 € - Total de 
rebuts corresponents a l’exercici: 91

-  Aprovar el conveni entre el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la informació i 
l’Ajuntament de Vilablareix per a l’adhesió a la 
xarxa de telecentres del projecte NODAT.

-  Atorgar a l’entitat C.C.ONG Ajuda al desenvo-
lupament un ajut per l’import de 1.500 € destinat 

Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre juny i juliol de 2003
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als programes a desenvolupar a Mali 
(Àfrica). També s’acorda aplicar l’ajut 
a la partida 489.06 que destina el 0,7% 
dels recursos ordinaris del pressupost 
a ajuda humanitària.

-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilablareix a l’extranet de les adminis-
tracions catalanes eaCat.

-  Aprovar la creació a l’Ajuntament de 
Vilablareix del registre telemàtic dels 
ens locals.

- Designar Mònica Iborra i Giró, secretà-
ria de l’Ajuntament, com a responsable 
de les tasques de gestió dels usuaris de 
la plataforma eaCat.

-  Aprovar el conveni de col·laboració 
amb l’Agència Catalana de Certifica-
ció (CATcert) per a l’emissió de certi-
ficats digitals.

-  Aprovar inicialment la memòria valo-
rada de l’obra titulada “Arranjament 
camí de la Madrana”, amb un pressu-
post inicial de 26.584,90 €, inclosa en el 
Pla de camins, quadrienni 2000-2003.

- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilablareix a l’Eurocongrés 2000, per 
tal de fer-ne la màxima difusió i acon-
seguir l’oficialitat del català a Europa.

Sessió del 16 de setembre
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses 
que sumen la quantitat de 53.838,27 €.

-  Acceptar la subvenció de 2.485,88 €, 
concedida pel Departament de Sanitat 
i Seguretat Social, per a l’equipament 
del consultori.

- Aprovar la 4a certificació i liquidació 
de l’obra titulada “Adequació de la 
plaça La Vinya-Pirineus”, per import 
de 19.161,03 €, a favor de l’entitat 
Floret SL.

-  Aprovar el nomenament del regidor de 
Cultura J. Manel Pallàs i Julià com a 
representant municipal a l’Escola de 
Música del Gironès (EMG).

Resum dels plens i comissions de govern
celebrats entre juny i juliol de 2003

Nomenament d’Enric Vilert 
com a diputat provincial

Després de diverses reunions, els grups CiU i ERC 
van pactar per governar conjuntament a la Diputació de 
Girona.
El 8 de juliol, en Ple de la Diputació de Girona, va 
quedar constituïda la nova corporació i es va aprovar 
la composició dels seus òrgans de govern i les àrees 
organitzatives de la institució, així com el nomenament 
dels membres que representaran a la Diputació en diver-
ses entitats i organismes. Repeteix com a president 
en Carles Páramo i Ponsetí, alcalde de Roses.
El nostre alcalde, Enric Vilert, com a diputat, és:

• Responsable de la Delegació específica d'assistència 
jurídica.

• Membre de:
- La Comissió de Govern.
- El Consell de Justícia de Catalunya.
- La Fundació privada de la Fira de Girona, com a vocal 

del patronat i membre del comitè executiu.
- Grup de treball de la Diputació a la Generalitat, per a 

la transferència de la xarxa de carreteres de titularitat 
de la Diputació a la Generalitat.

- Vicepresident de la Comissió d'hisenda, promoció eco-
nòmica i noves tecnologies.

- Vocal de cooperació municipal.

Tanmateix, CiU i ERC van pactar per governar conjun-
tament el Consell Comarcal del Gironès. Repeteix com a 
president l'alcalde de Fornells de la Selva Gabriel Casas 
i Soy.
El nostre primer tinent d’alcalde, David Mascort, ha sigut 
nomenat vicepresident primer i és responsable de les àrees 
de dinamització ocupacional, cultura, esports i joventut.
Dins l’Àrea de dinamització ocupacional, forma part de:
-   Servei Català de Col·locació.
-   Servei d'autoempresa.
-   Plans d'ocupació.
-   Jornades de formació.
-   Convenis de pràctiques.
-   Concurs de joves empresaris.
El responsable de la delegació específica de l’àrea d'es-
ports i joventut és en Josep Saguer i Ricart i de la de 
cultura en Josep Vidal i Fàbrega.
També ha sigut nomenat conseller com a representant 
del PSC en Llorens Muñoz i López.
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malgrat que a partir de les quatre de la tarda va fer 
un bon sol. Després d'una tempesta, a part de què la 
gespa està molt molla i, aquest dia en concret, plena 
de fulles, l'aigua de la piscina no reuneix les condi-
cions adequades de clor, pH, transparència i salubri-
tat. Per tant, com a mesura preventiva, és convenient 
no obrir les instal·lacions després d'una tempesta.

Èxit de públic dels “Dijous 
a la fresca”

Aquest estiu, la par-
ticipació ciutadana en 
els actes programats 
dins els “Dijous a la 
fresca” ha estat molt 
satisfactòria.
Probablement, aquesta 
bona acollida per part 
dels vilablaretencs i 
vilablaretenques, que 
va fer que en alguna 
sessió de cinema el 
nombre de cadires dis-
ponibles resultés gai-
rebé insuficient, ha 
tingut molt a veure 

amb les altes temperatures que s’han registrat 
aquest estiu, i que han fet que a la fresca s’hi 
estigués molt bé.

Informació municipal

Nova plaça i jocs infantils
Els veïns del sector de can Mosquerola van estrenar, 
el passat mes d’agost, la nova plaça que hi ha entre 
els carrers La Vinya i Pirineus.
Aquesta plaça encara no té nom i l'Ajuntament vol 
que tots els vilablaretencs i vilablaretenques partici-
pin en la seva elecció. És previst que, un cop escollit 
el nom, es faci la inauguració oficial de la nova plaça.
Per altra part, durant l’estiu d’enguany s'han instal-
lat nous jocs en diferents indrets del municipi.
Es tracta de jocs dels quals en podran gaudir tant els 
nens petits com els més grans i les zones on s’han 
instal·lat són les següents: el Passeig Catalunya, 
l'exterior del pavelló poliesportiu, la zona verda 
situada entre els carrers Pont d'en Canals i La Crosa 
i la nova plaça abans esmentada.

La nova plaça, que es troba situada entre els carrers La Vinya i Pirineus.

La utilització de la piscina
Aquest any hem tingut un estiu molt calorós i amb 
temperatures molt altes una colla de dies; per aquest 
motiu, la piscina municipal ha sigut utilitzada per 
molts vilablaretencs(ques) de totes les edats.
Dels noranta-tres dies que la piscina ha estat oberta 
al públic al llarg de l’estiu, només el diumenge 17 
d’agost va restar tancada tota la jornada, a causa 
del xàfec que va caure a mig matí.
M'agradaria aclarir, als infortunats veïns anònims, 
la raó per la qual no es va obrir durant tot el dia, 

Jocs del Passeig Catalunya.

La gent gran de Vilablareix fent l’activitat de manteniment a la piscina.

El grup d’havaneres Quart crei-
xent en un moment de l’actuació 

programada en els Dijous a la 
fresca d’enguany.

Fent el cremat que es va repartir entre els assistents a la cantada 
d’havaneres.
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Berenar-sopar i 
espectacle al pavelló
El passat divendres dia 4 de juliol, a la sala poli-
valent del pavelló poliesportiu del poble, la Llar 
de Jubilats de Vilablareix va organitzar un berenar-
sopar i a continuació un espectacle, que va tenir 
molt èxit d'assistència.
L'espectacle, amb el títol  “La nostra generació” 
i dirigit per la M. Àngels Vilalta, va tenir com a 
protagonistes gent gran i gent jove del poble i va 
fer de presentador en Miquel Vilalta.
En primer lloc es va presentar a en Josep Cornellà, 
que va imitar a en Domenico Modugno, acompa-
nyat del duet Roser i Maria. Els més petits, ajudats 
per la M. Àngels, van interpretar el conte titulat 
“El conte de les estrelles”.
A continuació, la Roser Pont va imitar la Doris Day; 
l’Angelina Codony la Rocío Durcal i la Maria Mai-
negre la Mari Trini, mentre que la Carme Demay, 
vestida de mexicana, va oferir un “corrido” i un 
pasdoble. Seguidament va actuar la Queralt Vilalta 
i l'Emili Hidalgo va imitar l'Adamo i la M. Àngels 
en Tomeu Penya. En Miquel i l'Angelina, per la 
seva part, van fer una exhibició de ball amb un 
tango. Per acabar la vetllada, l'Anna Fuentes va 
delectar els assistents interpretant amb el seu violí 
“El cant del ocells”.
A part de la Queralt  i l'Anna, també van col·laborar 
en l'espectacle l'Aniol i l’Ariadna López, en Martí i 
en Jordi Carrera i l'Arnau i en Guillem Quer.

En l'aspecte tècnic, cal destacar que la decoració 
del local va anar a càrrec d’en Jaume Vilalta, en 
Miquel Molas i en Pere Romagós, mentre que la 
M. Àngels i la Lurdes es van fer càrrec de la 
perruqueria i el maquillatge dels participants.

XII Festa aniversari de la 
Llar de Jubilats 
El diumenge dia 31 d'agost de 2003 vam celebrar el 
12è aniversari de la Llar de Jubilats de Vilablareix 
amb una festa que va comptar amb la participació 
de 98 socis, acompanyats del tinent alcalde Manel 
Pallàs i la seva esposa.
A les 9 del matí, els autocars ens van recollir a 
la plaça de l'Ajuntament i ens portaren a l'església 
parroquial per assistir a missa. A continuació, ens 
desplaçàrem a Olot, al parc Nou, on vam visitar el 
Museu dels Volcans i, qui va voler, també va poder 
fer una passejada pel parc.
Després els autocars ens traslladaren al restaurant 
Can Xel, on va seguir la festa d’aniversari amb un 
dinar i un ball amenitzat pel duet “Bora Tuna”.

Activitats de la Llar de 
Jubilats de Vilablareix

EMILI HIDALGO MORALES - PRESIDENT DE LA LLAR DE JUBILATS

La Carme Boada cantant “Fumando espero...” en el decurs del show 
“La nostra generació”. Al Museu dels volcans d’Olot.
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Val a dir que, abans del ball, l'Ajuntament ens 
va obsequiar amb unes fotografies emmarcades 
que registraven diversos moments de l’espectacle 
celebrat el dia 4 de juliol.

Assemblea de la Llar de 
Jubilats
L’Assemblea General ordinària anual dels socis/es 
de la Llar de Jubilats, convocada per al proppassat 

dijous dia 4 de setembre, es va celebrar a la sala 
polivalent del pavelló poliesportiu de Vilablareix. 
Van assistir-hi 57 socis/es, essent-hi present tota la 
junta directiva de l’entitat.
El president va exposar els punts de l’ordre del dia, 
que eren els següents:

1-  Lectura de l'acta de l'Assemblea anterior.

2-  Lectura de la modificació dels Estatuts.

3-  Estat de comptes, memòria econòmica i balanç 
de l'exercici 2002/3.

4-  Activitats

Socis de la Llar de Jubilats visitant el Museu dels volcans d’Olot.

Berenar-sopar organitzat per la Llar de Jubilats el 4 de Juliol.
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5-  Precs i preguntes

En arribar al punt 3, el president va donar les 
següents dades econòmiques:

• RESULTAT ECONÒMIC DEL BERENAR-
SOPAR DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2003

Ingressos: 366 € (Socis: 81 x 2 €  = 162 € + No 
socis: 34 x 6 € = 204 €)

Despeses: 629,39 € 

Resultat total: 263,39 € de dèficit

Nota: Actrius, actors i perruqueres (34 persones) 
van ser invitats pel Casal i, per tant, no estan comp-
tabilitzats en el nombre total dels assistents a l’acte, 
que va ser de: 81 + 34 + 34 = 149 persones.

• RESULTAT ECONÒMIC DE LA FESTA 
D’ANIVERSARI DEL CASAL DEL DIA 31 
D’AGOST DE 2003

Despeses: 2.770,56 €

• ESTAT DE COMPTES, BALANÇ DE 
L’EXERCICI 2002-2003

Ingressos:
Quota de socis (124 x 8) ..............................992 €
Benestar i Família ........................................600 €
“Caixa” Vilablareix ......................................300 €
Quota socis XII aniversari (95 x 6)..............570 €
Menú no socis (26 x 1)...................................26 €
Suma parcial..............................................2.488 €
Previsió subvenció Ajuntament per 
activitats exercici 2003-2004 ....................1.000 €
Balanç setembre 2003 .............................2.896 €

Quant a les activitats, en aquest punt de l’ordre 
del dia van prendre la paraula el secretari i el 
vicepresident de la junta, Josep Cornellà i Torrent 

i Emili Burch i Puig, respectivament, per informar 
l’Assemblea de l’activitat de balls de saló. Diuen 
que no ha tingut massa acceptació per part del soci 
i es pregunta l’opinió de l’Assemblea al respecte. 
L'Assemblea no diu res.
Tot seguit, el president va explicar que, amb el ball, 
el Casal tenia com a objectiu assolir autonomia 
econòmica suficient per finançar activitats, total o 
parcialment, i sempre en benefici de la Llar i de tots 
el vilablaretencs, un objectiu que de moment no 
s’ha assolit. Tot i això, el president afirma que “si 
volem hi ha futur”, posant com a exemple el reeixit 
berenar-sopar i espectacle del 4 de juliol, deixant 
clar que tot depèn del suport dels socis.
Finalment, en l’apartat de precs i preguntes va 
haver-hi una xerrada-col·loqui entre la junta i l'As-
semblea en el decurs de la qual el president va 
recordar que, d’acord amb els Estatuts de l’entitat, 
s’han de celebrar eleccions, lliures i secretes, per 
escollir una nova junta dins l’actual exercici.

L’Ajuntament va fer entrega a la Llar de Jubilats d’un record de 
l’activitat celebrada el 4 de juliol.

Fi de festa del XII aniversari de la Llar de Jubilats.
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Revetlla de Sant Joan a 
Vilablareix

Per quart any consecutiu, el passat dilluns dia 
23 de juny es va celebrar al carrer Marroc de 
Vilablareix la revetlla de Sant Joan.
Com cada any, els vilablaretencs vam poder 
gaudir de la revetlla amb la tradicional foguera, 
un sopar i un ball amenitzat pel grup Boome-
rang.
Grans i petits no van parar de llançar petards i 
coets durant tota la festa.
Per acabar, només ens resta agrair al JAV l’es-
forç realitzat en l’organització de la revetlla.

Acabades les sardanes, els assistents a l'arrossada 
popular van poder degustar la paella preparada per 
en Pep Angelats i la seva dona, la Pepita, seguida 
del mig picantó, els postres i el cafè.
Va resultar una vetllada simpàtica en la qual també 
cal agrair la col·laboració d'alguns dels membres 
del JAV.

El passat dijous dia 11 de setembre vam celebrar 
per primera vegada a Vilablareix la Diada Nacional 
de Catalunya.
Passats uns minuts de les dotze del migdia, l’al-
calde accidental, David Mascort, i el regidor van 
llegir el manifest proposat per l'organització Onze 
de Setembre, “11-S la festa per la llibertat”. A 
continuació, la cobla del col·legi Santa Maria de 
Blanes va oferir als participants una audició de 
sardanes.

Cuiners i col·laboradors de l’arrossada de l’Onze de Setembre.

La Diada Nacional de Catalunya a Vilablareix.

Vilablareix celebra la Diada 
Nacional de Catalunya
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Fa molt de temps, en un poblet no gaire llunyà, uns 
nens i nenes de 3 a 12 anys vam viure tot un seguit 
d’aventures molt emocionats.
Vam conèixer un petit inventor anomenat Genius, 
que ens va ensenyar tot allò que sabia sobre l’aigua, 
l’aire, la meteorologia, etc. Amb aquest coneixe-
ments i amb tot de material reciclat vam aprendre 
com fer diferents  invents i experiments:

- una ampolla, un filferro, aigua i sabó es transfor-

El Casal de la ludoteca les 
Orenetes

EVA ESCUÍN - MÒNICA GARCIA

maven en una màquina de fer bombolles;

- una fulla de coure, tisores i pintura, en  un bonic 
objecte de decoració;

- un rotllo de paper de W.C., paper d’alumini i 
cel·lofana, en  un calidoscopi;

- uns pots de iogurt, un cordill i gomets, en un 
telèfon;

- etc.

A l'esquerra: 
Grup dels detec-
tius del Casal 
d’estiu.

A sota: Grup 
dels eins22 del 
Casal d’estiu.
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Així doncs, el Casal de Vilablareix es va convertir 
en un centre d’investigació. I mica en mica, ens 
vam anar endinsant en el món de la ciència.
No tot van ésser invents i experiments, també va 
quedar temps per fer jocs, gimcanes, papiroflèxia, 
piscina, i un llarg etcètera. Les tardes les dedicàvem 
a practicar esports i jocs per complementar els 
coneixements adquirits al matí.
No podem oblidar la gran excursió. Tots a dins de 
l’autocar i cap a la gran ciutat. El nostre destí: el 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Allà 
l’Energeia, un personatge molt curiós, ens va guiar 
i ens va explicar tot de coses sobre les diferents 
energies que hi ha en el món. I, la veritat, no ens 
pensàvem aprendre’n tant.
Els últims dies del Casal els vam dedicar a fer 
jocs d’aigua, jocs de fira... i per acabar actuacions 
musicals i teatrals.
Com ja veieu hem arribat al final d’aquesta histò-
ria... i catacric, catacroc aquest conte ha conclòs.

A dalt: Grup dels 
grans-inventors del 

Casal d’estiu.

A la dreta: Grup dels 
inventors del Casal 

d’estiu.
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Grup dels 
petits-cientí-

fics del Casal 
d’estiu.

A dalt: Grup 
dels ratolins 

del Casal d’es-
tiu.

A la dreta: 
Grup dels 
robots del 

Casal d’estiu.
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El pare carbasser 
de Vilablareix

JAUME VILALTA I CODONY

D’uns anys ençà que un vilablaratenc fa estralls 
en el món de la carbassa. Fa cinc anys que a 
finals de setembre, en el poble d’Esponellà (Pla 
de l’Estany), se celebra la Fira de la carbassa, 
on, entre altres activitats, es programa un con-
curs de carbasses (guanya qui la té més gran). 
Doncs bé, resulta que el vilablareten Miquel 
Vilalta ja fa quatre anys que es presenta i porta 
de corcoll als carbassers de la comarca. Des que 
es presentà per primera vegada, les seves car-
basses es classifiquen en les primeres posicions 
entre les més pesades. L’any passat guanyà el 
primer, segon i tercer premi de les carbasses 
amb més pes de fora del municipi d’Esponellà, 
donat que a partir de la tercera edició del con-
curs van decidir crear dues categories: cultiva-
dors del municipi i cultivadors forans, ja que 
fins llavors no guanyava ningú d’Esponellà.
L’any 2000, en la segona edició del concurs, en 
Miquel Vilalta s’emportà el primer premi amb 
una carbassa de 205 quilos; el 2001 aconseguí 
el 1r, 2n i 3r premi, amb 227 quilos la primera; 
el 2002 repetia amb els tres premis, la més 
pesada era de 249 quilos; i enguany, el passat 
28 de setembre, en el 5è concurs, aconseguia 
la primera posició amb una carbassa de 232 
quilos, mentre que l’Angelina Codony, també 
de Vilablareix, guanyava el segon premi amb 
una carbassa de 205 quilos.
Esperem, doncs, que pugui avançar molt més 
en l’art de cultivar carbasses gegants, i confiem 
que per aquest tipus de carbassa també destaqui 
Vilablareix.

La nostra 
escola

ELS ALUMNES DE 6È DEL CEIP MADRENC

Som el alumnes de 6è de l’escola del poble. La 
nostra escola és una escola verda, perquè tenim 
cura del nostre entorn reciclant el paper, el plàstic... 
Aquest curs aprenem a aprofitar, a no malgastar, a 
no embrutar l’aigua.
Ens agrada la nostra escola perquè fem sortides 
divertides, trobades, festes com la Castanyada, 
Nadal, Carnaval, Sant Jordi i la de Fi de curs. Ens 
agradaria moltíssim anar de colònies!
Aquest any han vingut senyoretes noves: la Neus, 
la Mònica, la Roser i la Rosa.
Quan hem tornat de vacances, hem trobat que 
aquesta escola cada curs queda més petita, perquè 
hi ha més alumnes en totes les classes. La biblioteca 
de l’escola la tenim compartida amb la classe de 
1r, el menjador està ocupat tot el dia per fer-hi 
la música, la religió, per partir el curs de 1r, per 
fer-hi Educació Física en cas de pluja i per dinar-hi. 
El pati és tan petit que no es pot jugar amb dues 
pilotes. A l’aula d’informàtica ens faltarien més 
ordinadors.
Encara que la nostra escola sigui petita, ens agrada 
molt, però ens fem grans i l’haurem de deixar.

L’escola amb la cara neta.

Escola
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Nascut ara fa 86 anys, en Tomàs Ribas i Gelada ha viscut tota la seva vida a 
Vilablareix, on ha residit en tres cases diferents però que es troben molt a prop i 
que, en determinat moment, han tingut la mateixa denominació popular: can Coc. 
La primera, on va néixer i va residir fins als 20 anys, és la casa del carrer Perelló 
coneguda actualment per can Jenot; a la segona hi va viure del 1937 fins al 1975 
i és la casa del carrer Regal que ara s’anomena can Cantalosella; i la tercera, on 
resideix en l’actualitat amb la seva dona, l’Àngela Roura i Carreras, es troba en 
aquest mateix carrer i manté la denominació de can Coc. En Tomàs va començar a 
treballar als 12 anys, primer en una empresa de Palau dedicada a la fabricació de 
caixes i després fent de pagès, feina aquesta que va fer fins passats els 70 anys i que 
fins l’edat de jubilació va compaginar amb la de fer encàrrecs.

Tomàs Ribas i Gelada
R. PONSATÍ

“Vaig néixer el 20 de febrer de 1917 en una casa 
del carrer Perelló que aleshores s’anomenava can 
Coc i que actualment es coneix per can Jenot i 
en la qual vaig viure-hi fins als vint anys amb els 
meus pares, en Pere i la Maria, el meu germà i la 
meva germana”, explica en Tomàs.
“A l’escola de Vilablareix vaig tenir la Sra. Clara 
de mestra i vaig anar-hi fins als 12 anys”, refereix 
en Tomàs, que assenyala que “al deixar el col·legi, 
vaig anar a treballar a les Serres, una empresa 
de Palau on fèiem caixes de fusta que es venien a 
diversos comerços i, sobretot, a les cansaladeries 
per posar-hi pernils, lloms...”.
En Tomàs va casar-se el 15 d’abril de 1945, a 
l’església parroquial de Vilablareix, amb l’Àngela 
Roura i Carreras, que va néixer a Palau l’any 1923 
i que va anar a viure a la casa on residia la família 
del seu home, que aleshores es coneixia per can 
Coc i que actualment s’anomena can Cantalosella. 
Residint en aquesta casa, on van viure-hi prop de 
40 anys, el matrimoni va tenir una filla, la Maria, 
que els hi va donar tres néts -dues noies, la Marta 
i la Glòria, i un noi, en Jordi- i actualment ja tenen 
dos besnéts, en Marc, que és fill de la filla gran 
i té 10 anys, i en Pol, que és fill de la segona i 
té 2 anys i mig.
“Un parell d’any després de casar-nos, vaig deixar 
la feina de Palau per fer de pagès a casa, una feina 
que vaig fer fins passats els 70 anys, i que fins l’any 
1982 vaig alternar amb la de fer encàrrecs”, relata 
en Tomàs, que treballava 5 vessanes de terra, totes 
de regadiu, on sembrava tota mena d’hortalisses 
per vendre a la plaça del mercat de Girona.
El matrimoni anava i tornava de Girona primer 
amb un carro tirat per un ase i, posteriorment, amb 
una furgoneta Citroen que es van comprar l’any 

1967 amb aquesta finalitat. Mentre l’Àngela es feia 
càrrec d’atendre els clients de la parada, en Tomàs 
tornava a Vilablareix per treballar la terra fins al 
migdia, ja que a la una de la tarda havia de tornar 
a ser a Girona per recollir la seva muller i tornar 
al poble. 
“Ens llevàvem cada dia a les 4 de matí per poder 
tenir el mateix lloc, a sota l’ombra del plàtan gros 

En Tomàs Ribas i Gelada quan era jove.
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de la plaça del Lleó, i muntàvem la parada de 
seguida, ja que els primers en passar, de bon matí, 
eren els botiguers, que feien les seves compres 
abans d’obrir els seus establiments. Després havies 
de tenir força paciència, ja que, fes el temps que 
fes, es tractava d’esperar que la clientela vingués 
a comprar, i així fins a la una de la tarda, que era 
l’hora de plegar”, refereix el matrimoni, que a les 
tardes, i després d’haver dinat a casa seva, anaven 
al camp a recollir les hortalisses que vendrien 
l’endemà al mercat gironí.
En Tomàs i l’Àngela van anar a viure a la casa on 
resideixen actualment, que es troba emplaçada en 
el número 14 del carrer Regal, una zona on abans hi 
havia hagut la roureda vella, l’any 1975, el mateix 
any que l’Àngela va deixar d’anar a vendre a la 
plaça del mercat de Girona “per entrar al Plàstic, 
l’empresa de Vilablareix on vaig treballar fins que 
l’any 1988 vaig retirar-me al fer 65 anys”, comenta 
l’Àngela, que considera que anar a vendre a la 
plaça era molt avorrit i, en aquest sentit, assegura 
que “quan vaig deixar de fer-ho no vaig trobar-ho 
a faltar gens”.
D’altra banda, i pel que fa a la feina de dur encàrrecs 
que va fer fins arribar a l’edat de jubilació l’any 
1985, en Tomàs explica que va començar fent 
encàrrecs quan es desplaçava amb el carro entre 
Vilablareix i Girona. “Després vaig estar molts 
anys treballant pel Sr. Bofí, repartint gènere 
que venia de Barcelona a diferents botigues de 
Girona”, manifesta en Tomàs, que afegeix que 
“aquesta empresa, que aleshores era a Girona, 
encara continua i actualment es diu Transports 
Girona i té la seva seu a Vilablareix”.
Referint-se a l’actualitat, l’Àngela afirma que 
mentre ella, a més de fer les feines de la casa i anar 
al mercat de Girona els dissabtes al matí, encara 
va a la Llar de Jubilats del poble totes les tardes i 
fa tres excursions cada any amb els avis del Casal, 
el seu home gairebé no es mou de casa. “Des de 

En Tomàs i l’Àn-
gela -a l’esquerra 

de la imatge- el dia 
del casament de la 

seva filla, la Maria.

En Tomàs Ribas i l’Àngela Roura i Carreras quan van casar-se, 
l’abril de 1945.

fa 5 o 6 anys, només surt de casa per passejar 
pel jardí i entretenir-se en el garatge, ja que no 
pot anar amb cotxe perquè es posa molt nerviós 
i fins i tot es mareja”, diu l’Àngela, que acaba 
dient que “estem molt contents per haver arribat 
fins aquí amb salut i amb una bona entesa entre 
nosaltres”.
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L’equip de mini-bàsquet de l’A.E. 
Vilablareix de la temporada 2003-2004

Jugadors: Oriol Verdaguer, Aniol López, Joan Albert Garcia Ramos, Xavier Garcia, Adrià Garcia, Martí 
Carrera, Rubèn Alcaraz, Marc Moratalla, Xavier Ferrer i Adrián Serrano.
Entrenador: Daniel Bartomeu.

A l'esquerra: La 
plantilla i l’en-
trenador de l’equip 
de mini-bàsquet de 
l’A.E. Vilablareix.

A baix: Entrenament 
de l’equip de mini-
bàsquet de l’A.E. 
Vilablareix.
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El passat mes de juny vam celebrar 
les primeres 24 hores de voleibol a 
Vilablareix. Va ser tot un èxit i vàrem 
tenir una gran participació de jugadors 
de diversos llocs de Catalunya.

La final van disputar-la dos equips d’un gran nivell, 
els Trabucaires, que juguen a categoria nacional en 
l’equip d’Olot, i els Tanga Boys, que formen part 
d’un equip de Barcelona de 1a Catalana. Va ser una 
final amb un clar dominador de principi a fi. Tot i 
el bon fer dels Tanga Boys, la final va guanyar-la 
amb un clar 2-0 l’equip dels Trabucaires.
A causa de la gran acollida d’aquesta primera edició 
de les 24 hores de voleibol a Vilablareix, s’ha 
previst la continuïtat d’aquest torneig el pròxim 
estiu.
Pel que fa a la temporada 2003-2004, tenim dos 
equips sèniors i els petits de mini-bolei.
L’equip sènior masculí continua jugant a 2a Cata-
lana i s’entrena de valent per tal d’aconseguir el 
seu objectiu, que no és altre que l’ascens a 1a 
Catalana.
L’equip sènior femení, que per diversos motius ha 
perdut la categoria, juga aquest any a territorial. 
S’ha reconstruït l’equip amb la incorporació de 
les jugadores juvenils, per les moltes baixes que 
ha tingut respecte a la plantilla de la temporada 
passada.
Finalment, l’equip de mini-volei encara s’està for-
mant, ja que la seva lliga comença més endavant.
Esperem que aquesta temporada es compleixin les 
previsions de tots els equips i que tot vagi sobre 
rodes.

Les 24 hores de voleibol de Vilablareix
SECCIÓ DE VOLEIBOL DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX

Un dels partits disputats en el decurs del torneig.

Tots els guanyadors i els membres de l’organització del torneig.

Jugadores dels Trabucaires, l’equip guanyador de les primeres 24 
hores de Vilablareix, amb el corresponent trofeu.
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Tot recordant…
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Ermita de Sant Roc
Bé, podem assegurar que des de la darrera crònica, 
la nostra entranyable i emblemàtica ermita ha estat 
autèntica protagonista pel que fa a activitats extres 
de la parròquia. En efecte, el 19 de juliol vam 
celebrar-hi l’enllaç matrimonial d’en Josep i la 
Neli. Com que els convidats a la cerimònia no 
cabien a l’interior del recinte sagrat, es va instal·lar 
una carpa davant mateix de l’edifici, molt benefici-
osa donat el sol de justícia que queia. Era al migdia. 
Dins l’ermita, els nuvis, els pares i familiars i un 
bon grapadet de persones. Valgué la pena, donat el 
marc incomparable de tot el conjunt arquitectònic 
i ecològic, emboirat només pel monòlit, amorf i 
agressiu, que serveix de base a un senyal geodèsic. 
Cal dir, però, que el Bisbat ja està realitzant els 
tràmits davant  els organismes competents a fi 
que retirin al més aviat possible aquesta, podríem 
dir-ne, autèntica rampoina, ja que la seva funció pot 

actualment desenvolupar-se des d’un emplaçament 
més discret.
La forta xafogor que amarava l’interior de l’ermita 
va fer-nos comprendre que potser fóra bo anar 
pensant en la conveniència d’un parell de ventila-
dorets. Dit i fet. Ja hi són i certament que han 
resultat molt útils en ocasions posteriors.
El dia 16 d’agost s’escau la festa de Sant Roc i, 
com l’any passat, vam pujar a celebrar la Santa 
Missa, a 2/4 de 12, el diumenge següent, que era 
l’endemà mateix. L’ermita s’omplí de gom a gom; 
recordem que, tot i ser de reduïdes dimensions, 
té capacitat per a unes seixanta persones. El més 
valuós, però, és que els devots de Sant Roc acudiren 
a la cita amb el sant desafiant un temps amenaçador 
i rúfol. El vent gemegava per entre les branques 
dels arbres que formen els boscos de l’entorn i els 
seus udols esfereïren tota la contrada. Una negra 
capa de núvols s’anà congriant sobre nosaltres i 
tot just començada l’Eucaristia, descarregà amb 
ganes una forta tempesta que durà pràcticament 
el temps de la celebració. Amb tot, l’ambient era 
de joia i pau. I d’agraïment, ja que aquella pluja 
era molt necessària, donada la sequera que veníem 
suportant de mesos enrere.
El 14 de setembre, diumenge, a les set de la tarda, 
altra vegada l’ermita fou el marc d’una bonica 
celebració. En aquest cas es tractava de les noces 
d’argent de casats del matrimoni Jesús i Dolors. 
Tot i no viure al nostre poble, els encantà poder 
reunir-se a Sant Roc per donar gràcies a Déu a 
través de la Santa Missa, autèntic banquet de noces. 
Acompanyats dels seus fills, pares, familiars i bons 
amics, renovaren el seu compromís d’amor i fide-
litat que un dia va segellar el Sagrament del matri-
moni.

Festa de la Llar de 
Jubilats
Com en anys anteriors, els responsables de la Llar 
de Jubilats, d’acord amb els seus socis, volgueren 
començar els actes de la jornada amb la celebració 
de la Santa Missa a la parròquia. Fou el diumenge 
dia 31 d’agost, a 2/4 de 10 del matí. Després, en dos 
còmodes i moderns autocars, es traslladaren a les 
comarques de la Garrotxa, sempre engrescadores i 
amb una varietat d’ofertes ben atractives.
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Oportuns indicadors
Si bé entrava ja en els plans de senyalització urbana 
de l’Ajuntament, volem agrair els indicadors que 
s’han col·locat a prop de l’església aclarint la ubi-
cació de la parròquia i la de Sant Roc, ultra la del 
cementiri. Donat que durant molts anys el tradici-
onal aplec es va celebrar a l’esplanada del temple i 
entorns, la gent, sobretot forana, identificava par-
ròquia i Sant Roc fins al punt que, encara avui dia 
i per a molts, parlar de l’església de Vilablareix i 
Sant Roc és el mateix. A poc a poc, ja procurarem 
posar les coses a lloc i retornar a cadascú el que 
li correspon: a Sant Roc la seva bonica ermita i a 
Sant Menna la titularitat de l’església parroquial. I 
creiem que els esmentats indicadors ens ajudaran a 
assolir l’èxit desitjat en aquesta justa tasca.
Com a cloenda permeteu que tornem a referir-nos a 
Sant Roc, aquesta vegada amb motiu d’una simpà-
tica i curiosa circumstància. Acabo de rebre l’ex-
tensa carta d’un senyor de Saragossa que, segons 
em diu, sol estiuejar, amb altres famílies amigues, 
al poble de Peralta de la Sal, a la comarca de 
la Llitera, a Osca. En aquest llogarret hi ha una 
ermita dedicada també a Sant Roc que es troba 
totalment esfondrada. Em diu que ha llegit “en els 
diaris” (no concreta cap nom) que a Vilablareix, 
Girona, teníem també una ermita semblant a la 
seva, totalment arruïnada, i hem estat capaços de 
restaurar-la. Això els ha engrescat a fer el mateix 
allà i em demana material gràfic i alguns consells 
per seguir ells el mateix camí. No deixa, per tant, 
de ser una notícia simpàtica que el nostre Sant Roc 
hagi arribat a cavall de la premsa almenys fins a 
la capital d’Aragó i la nostra estimada vila sigui 
coneguda per aquells indrets.

Festa de Sant 
Menna

DIVENDRES, 7 DE 
NOVEMBRE
A les 8 del vespre, a la Sala 
Polivalent del Pavelló

Funció a càrrec de la 
Llar de Jubilats “La 
nova generació”
DISSABTE, 8 DE 
NOVEMBRE
A 2/4 de 6 de la tarda, al 
Pavelló Poliesportiu

Animació Infantil, a 
càrrec de Jordi Tonietti
A continuació, a l’Aparcament 
del Pavelló

Castanyada Popular
DIUMENGE, 9 DE 
NOVEMBRE
A 2/4 de 12 del matí

Ofici Solemne
A continuació

Tres Sardanes a càrrec 
de la Cobla Foment de 
la Sardana
Hi haurà aperitiu per 
als assistents
A les 6 de la tarda

Ball amb el conjunt 
Kirtana
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Natura de Vilablareix 
EUSEBI GISPERT-SAÜCH I PUIGDEVALL

El terme municipal de 
Vilablareix, malgrat que 
no és molt extens, disposa 
de tot un ventall d’eco-
sistemes diferenciats; des 
de camps de cereals, de 
fruiters o de blat de moro 
fins a boscos mediterranis 
i boscos de ribera. Aquest 
fet permet que aquests 
paratges continguin una 
gran riquesa de fauna i 
flora, tot i que sovint, ja 
sigui per poc coneixement 
o simplement per manca 
d’observació, ens passa 
desapercebuda.

L’objectiu d’aquesta secció és 
donar a conèixer les espècies 
d’animals o plantes més impor-
tants o que més fàcilment podem 
observar en el nostre entorn més 
proper.
En aquesta primera edició es par-
larà de dues espècies d’ocells: 
el gaig i la garsa. Ambdues espè-
cies pertanyen a la família dels 
còrvids, per tant, tot i les seves 
diferències, les podríem quali-
ficar de “cosins llunyans” dels 
corbs.  Entre altres característi-
ques, els còrvids destaquen per 
la seva intel·ligència i també per 
la seva variada dieta alimen-
tària (són omnívors). 
Aquests dos fac-
tors han estat 
determinants 
per garantir el 
seu èxit evolutiu 
i els ha permès 
adaptar-se a molts 
ambients diferents (els 
podem trobar a tot el 
continent  Europeu i a 
gran part d’Àsia).
Una altra peculiaritat 
d’aquests ocells és que tenen 

la fama de ser “els policies del 
bosc”. I és que quan detecten la 
presència d’un possible enemic, 
ja sigui una guineu, un gat, un 
caçador o un boletaire, comen-
cen a fer un gran xivarri amb 
cants i crits frenètics de manera 
que donen l’alarma a la resta 
d’animals del bosc. Fins i tot 
s’atreveixen amb els seus pitjors 
enemics, els rapinyaires. Quan 
una àguila o un aligot s’aturen a 
prop del seu territori, es comen-
cen a congregar tots els gaigs 
i garses de la zona al seu vol-
tant. A còpia de crits i fins i tot 
algunes pessigades, aconseguei-
xen acabar amb la paciència del 
visitant, que al final s’adona que 
no és ben rebut i no té més remei 
que marxar.

La garsa  (Pica 
pica )
Aquesta és una de les espècies 
més fàcilment identificable per 
la cua llarga (fins a  20 cm) i 
pel contrast dels colors blanc i 
negre ( que a l’hivern adquirei-
xen uns reflexos blavosos i ver-
dosos molt bonics).
És una espècie sedentària i, per 
tant, es pot observar durant totes 
les èpoques de l’any.
S’alimenta d’insectes, cucs, 
petits rèptils, cries d’ocells, ous,  
fruita, grans, llavors carronya... 

és a dir, de quasi tot el que pot 
trobar al seu abast. És 

per això que es pot 
observar a qual-

sevol indret;  
en camps, 

boscos, 

carreteres i també a dins de nuclis 
urbans.
El niu és molt voluminós i apa-
rentment és una estructura des-
ordenada i feta de qualsevol 
manera. Però en realitat és un 
sistema molt enginyós perquè 
els ous (de 6 a 8) estiguin 
ocults i inaccessibles als depre-
dadors gràcies a l’estructura amb 
sostre, única en les aus del nostre 
entorn.
Solen anar en grups d’entre 5 a 
20 individus i fins i tot grups 
més nombrosos, ja que a l’hivern 
se solen agrupar molts individus 
per anar a dormir a un mateix 
lloc.
Popularment es deia que les 
garses eren “lladres”, ja que sen-
tien una gran atracció pels objec-
tes brillants i de valor (monedes, 
arracades, petits objectes de 
plata...)   i a la mínima que 
podien, els agafaven i se’ls endu-
ien al niu.
És possible que la “llegenda” 
tingui quelcom de cert, però en 
moltes ocasions s’ha exagerat 
molt aquesta fama, i és, per a 
alguns autors, totalment injusti-
ficada.

El gaig 
(Garrulus 
glandarius)
Si alguna vegada, tot passejant 
pel bosc, us heu endut un bon 
ensurt en sentir uns crits molt 
forts i estridents propis d’un gran 
i ferotge animal, és molt probable 
que només es tracti d’un gaig que 
ha detectat la vostra presència i 
fuig alarmat.
Aquest ocell es distingeix fàcil-
ment pel color marró-rosat a gran 
part del cos, pel “bigoti” negre, 

per tenir unes plomes de color 



Revista de Vilablareix   Any V - Octubre 2003 - 25

Pàgina obertaEcologia

blau a les ales i pel carpó (entre 
l’esquena i la cua) de color blanc 
i que contrasta molt amb la cua 
negra quan està volant. 
És un ocell omnívor, que menja 
fruits, llavors, invertebrats, ous, 
petits ocells...
Li agraden molt les glans i durant 
la tardor i l'hivern té el costum de 
fer-se una mena de rebost ama-
gant-les a terra. Aquest costum el 
practica també amb altres fruits, 

    Quan a la primera dècada del segle passat començaven a sortir els 
primers cotxes fabricats en cadena als EUA, començava a forjar-se 
paral·lelament “la nova cultura de l’automòbil”. Adoptat com a 
símbol de llibertat individual, aquest mitjà de transport privat s’ha 
convertit en poques dècades en un dels principals problemes que 
afronta la població dels països del món industrialitzat.
    Per una part, les ciutats no estan dissenyades per a l’actual volum 
de vehicles, no solament els nuclis històrics, sinó tot el conjunt. 
Per altra part, l’automòbil és la font d’un alt índex de contaminació 
acústica i atmosfèrica, així com un autèntic invasor de l’espai. Ha 
desplaçat als carrers de les ciutats grans i mitjanes com a punts 
de trobada i esbargiment, i ha convertit les extenses superfícies 
geogràfiques terrestres del món occidental en una espècie de gran 
cos farcit de múltiples cicatrius que l’entrecreuen una i altra vegada a 
base de carreteres i autopistes, de gran impacte ambiental.
    L’agressivitat de la “cultura de l’automòbil” impedeix qualsevol 
tipus de convivència amb altres formes de transport, ja sigui indivi-
duals o col·lectives, com el ferrocarril. L’automòbil tendeix a agredir 
tot allò que el molesta, fins i tot, és clar, el mateix vianant.
    Contrarestar aquesta dinàmica, tant des de la posició individual 
com en forma de pressió col·lectiva cap a organismes administratius, 
és una tasca indispensable per millorar la qualitat de vida.

Sabíeu que?
• Si poséssim en filera els automòbils de les sis ciutats espanyoles 

més grans, s’aconseguiria unir Albacete amb Pequín.

• El transport consumeix a l’Estat espanyol un 60% del petroli, és 
el responsable del 30% de les emissions de diòxid de carboni i del 
60% d’òxid de carboni.

• La meitat del combustible s’utilitza en desplaçaments urbans, la 
quarta part dels quals són trajectes menors als dos quilòmetres.

• L’ús del transport públic per persona suposa una despesa 15 vegades 
menor en energia i ocupa 50 vegades menys espai que un automòbil.

• Anualment moren en les carreteres del món centenars de milers de 
persones i resulten ferides milions en accidents de trànsit.

Què es pot fer?
• Utilitzar el transport públic en comptes del vehicle particular, 

sempre que es pugui. Si no s’utilitzés per anar a la feina l’1% del parc 
de vehicles, s’estalviarien uns 20.000 litres de combustible. Com-
partint el vehicle amb dues persones més, s’estalviarien 1.000 litres.

• Anar a peu en els desplaçaments més curts de dos quilòmetres.

• Si s’ha d’utilitzar el cotxe, tenir en compte que els pneumàtics en 
bon estat estalvien el 10% del consum, que al ralentí durant més de 
dos minuts, el motor gasta més que apagat, que una baca augmenta 
el consum en un 16%, i que passar de 120 a 140 km/h suposa un 
30% més de combustible.

com les avellanes o els pinyons, i 
d'aquesta manera afavoreix molt 
la dispersió de les llavors dels 
arbres pel bosc.
L’hàbitat del gaig és més restrin-
git que el de la garsa, de manera 
que es troba principalment en els 
boscos i també en els camps de 
fruiters on va a alimentar-se. Els 
voltants de l’Ermita de Sant Roc 
és un dels  llocs on se’l pot obser-
var fàcilment.

Automòbil i medi 
ambient (I)

ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO
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Un camino
SYLVIA CANO

Emprendiste un viaje difícil
Lleno de mucho dolor
Nadie puede entender todo este dolor
Pero ya has escogido equipaje para tan
largo viaje,
Que tanto deseaba tu corazón, para
empezar a dar fruto a tu gran
imaginación.
Te gusta viajar unido a tu deseado
amor.

Cierras los ojos y ves como dos seres se
elevan.
Y van unidos al cielo en busca de la 
verdad.
Verdad que esconde la vida
Verdad que lleva su alma
Quieres volar un día y llegar hacia ese
guía
Que se esconde en tu corazón
Quieres vivir la vida despacio y con
pasión.
Llenarte de su alegría envolverte de su
belleza que llena de vida tu corazón
Eres mujer sencilla y bella llena de luz
y amor
Y le pides a este guía que lleva tu
Corazón
Que llene de alegría este pobre corazón
Dame de nuevo la mano y enséñame a
volar
Quieres abrir tus alas para hacia el
cielo volar.
Ver en él tu estrella y sentirte despertar.

No quieres atarte a la vida
Ni perderte en el mundo cruel
Sólo quieres seguir flotando llenarte de
amor y luz
Dar amor a la gente y luz al corazón.
Quieres, bailar contigo este hermoso
vals
Llenar tu cuerpo de vida y tu corazón
de amor.

No a un trozo de 
metal
SYLVIA CANO

Este pueblo está lleno de vida,
inundado de ilusión.
Crece lento y se llena de
pequeñas ilusiones.

Luce el sol que alegra a los pájaros,
sopla el viento que limpia los prados.
Cae la lluvia y nos limpia las calles.

No queremos que nos quiten
toda esta hermosura.

Pero aun yo me pregunto,
porque hay quién desea romper
esta armonía.

Sólo queremos andar, despacio
y en libertad.

No queremos tener barreras,
ni tenerlas que traspasar.

Deseamos vivir envueltos del silencio,
y sin ruidos alrededor.

Queremos ver los campos,
como se llenan de lindos colores.

No deseamos ser traspasados,
por las vías ni el asfalto.

Escribo estas palabras,
para que alguien con un poco de corazón,
escuche esta petición.
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No sabem exactament què 
ens va portar a decidir-
nos per aquesta experièn-
cia, ja fa un parell d’anys. 
Potser les ganes de tenir un 
membre més a la família 
durant un temps i potser, 
també, el fet de conèixer 
de més a prop i sensibilit-
zar-nos amb el fet de tenir 
una persona amb nosal-
tres que té una vida total-
ment diferent a la nostra. 
I aquest és l’Hammadi, un 
nen sahraui que segura-
ment és conegut per molts 
de vosaltres, ja que és un 
nen molt sociable i extra-
vertit que connecta amb 
tothom.

Però darrere d’aquestes rialles i 
abraçades que sempre ens mostra 
l'Hammadi, no oblidem que la 
seva realitat és molt dura, i és 
potser aquí on tots hi hauríem 
d’aprendre una mica. El poble 
sahraui, des de fa 28 anys, viu en 
condicions d’extrema duresa als 
campaments de refugiats, en un 
desert prop de Tindouf, perquè 
Espanya, l’any 1975 el va aban-
donar i va vendre el Sàhara Occi-
dental als governs marroquí i 
maurità.
Fets com no tenir gairebé aigua, 
mancances en l’alimentació, 
etc... formen part de la vida 
diària d’aquestes persones, ja 
siguin nens o adults. I situaci-
ons que a nosaltres ens semblen 
tan normals, com per exemple 
una aixeta, unes escales, el mar... 
són vistes per primera vegada 

per aquests nens quan arriben a 
Espanya el primer cop.
A causa d'aquesta situació tan 
injusta, l’ACAPS (Associació 
Catalana Amics del Poble 
Sahraui) i com a solidaritat amb 
ells, promou, cada any, el pro-
jecte de les colònies d’estiu 
per a infants sahrauis, comptant 
sempre  amb la col·laboració dels 
ajuntaments, tant en el viatge 
com en l’assistència al casal 
d’estiu, l’entrada a la piscina, 
etc... A més, s’aprofita aquesta 
estada de dos mesos per portar-

L’acolliment temporal d’un infant sahraui,

una experiència que val la pena
FAMÍLIA CHAPARRO-BARTOLÍ

los al pediatre i fer-los una revi-
sió mèdica general, que resulta 
ser molt necessària donades les 
mancances que hi ha al seu 
país.
Segurament us preguntareu si 
aquest canvi tan radical és posi-
tiu per als nens, si no és dolent 
que acostumats a la vida que han 
estat vivint durant 2 mesos i, en 
general, a les nostres comoditats, 
no s’enfrontin a un xoc cultural 
i emocional un cop arribin al seu 
país. Doncs potser sí. Són nens 
i són persones i, evidentment, el 

L'Hammadi amb les germanes Gemma i Laura Chaparro a la piscina.
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Onze de setembre
J. MANEL PALLAS I JULIÀ

Un onze de setembre de l’any 1609 Felip II va decretar l’expulsió 
dels moriscos de Castella i València.
L'onze de setembre de 1649, Oliver Cromwell va ser l'encarregat de 
sufocar la rebel·lió monàrquica dels irlandesos. Va ordenar l'execució 
dels habitants de la ciutat de Drogheda i va fer cremar l'església 
de Sant Pere, on s'havien refugiat, per salvar la vida, la població 
civil. L'illa s'havia aixecat en armes arran de la decapitació del rei 
Carles I d'Anglaterra.
Seixanta-cinc anys després, Catalunya va sucumbir sota l'afany abso-
lutista d'en Felip V. En el nostre país, l'Onze de Setembre és conegut 
com el dia de la rendició de Barcelona, després de catorze mesos de 
setge que fou sotmesa per part de l'exèrcit de Felip V de Castella, a 
la fi de la guerra de successió.
L'onze de setembre de 1714, Rafael Casanova, enarborant la bandera 
de Santa Eulàlia, arrossega al contraatac, en la batalla final contra 
els borbònics, diverses companyies de la coronela i durant una hora 
i mitja, disputa una terrible batalla cos a cos. Rafael Casanova fou 
ferit i hospitalitzat, i després de què diversos militars li sotmeteren 
un projecte de capitulació, es veié forçat a aprovar-lo.
Aquesta capitulació representà l'abolició de les constitucions del 
Principat i el sotmetiment de Catalunya als esquemes rígidament 
centralistes i autoritaris de la monarquia de Felip V amb la implantació 
del decret de Nova Planta.
El passat onze de setembre es van complir 30 anys del cop d'Estat 
que va acabar a Xile amb el Govern d'Unitat Popular encapçalat 
pel president Salvador Allende Gossens. El matí de l'11 de setembre 
de 1973 diversos avions van sobrevolar i bombardejar el palau de 
la Moneda, seu de la presidència, i l'edifici va començar a cremar. 
L'atac fou propiciat pel general ultradretà Augusto Pinochet, amb el 
suport dels EUA, que presidia Richard Nixon amb Henry Kissinger 
com a secretari d’estat. Aquell matí Pinochet va ordenar la rendició 
incondicional, però Salvador Allende, després d'anunciar per Radio 
Magallenes que no renunciaria, es va immolar.
A partir d'aquell dia van ser 4.000 les persones executades sense 
judici o que van desaparèixer, cinc mil els xilens o estrangers que 
es van refugiar a les ambaixades i a altres llocs de protecció. Els 
exiliats van ser 450.000.
L'onze de setembre de 2001 dos avions xocaren contra les torres 
bessones de l'illa de Manhattan, a Nova York, amb 15 minuts de 
diferència i una hora més tard ho feia un altre contra el Pentàgon. Un 
quart avió va caure a Pensilvània. L'atac va provocar 3.016 víctimes 
mortals, en els pitjors dels atemptats dels quals ha estat mai víctima 
una nació i en la qual ha deixat grans cicatrius físiques i psíquiques.
Aquest onze de setembre va morir la ministra sueca d'Afers Estrangers, 
Anna Lindh, després d'estar 12 hores en estat crític i de ser sotmesa a 
una llarga intervenció quirúrgica. Anna Lindh, el dimecres 10, va resul-
tar greument ferida, en ser apunyalada per un desconegut al pit, l'estó-
mac i als braços, mentre comprava en un centre comercial a Estocolm.
Com podem veure, l'onze de setembre té significats diversos en el 
nostre temps. Significats amb ombres d'amargor. Esperem que en un 
futur l'onze de setembre no ens porti desengany, fracàs, tristesa..., i 
ens porti joia, il·lusió, alegria...

fet de tornar a prescindir de totes 
aquelles coses que han tingut tan 
a l’abast, els deu costar una mica 
de pair, però també hi ha moltes 
coses que nosaltres no tenim i 
que potser hauríem d’envejar.
Hi ha molts aspectes que nosal-
tres, amb la presència de l'Ham-
madi a casa, hem vist i après. 
La família, per exemple. Pensem 
que les seves són famílies molt 
nombroses, amb un munt de ger-
mans i tots ells molt units. Aquí, 
en el nostre país, molt sovint es 
prioritzen altres coses, com el 
treball, els diners, etc... L'Ham-
madi, a vegades, no pot enten-
dre que un arribi a casa i l’altre 
marxi, que un se’n vagi a treba-
llar i l’altre torni... Per ell, els 
cosins, els germans, els oncles, 
els avis... tots són una gran famí-
lia i sempre ens en fa referèn-
cia, fet que evidencia que els 
troba a faltar. Per tant, quan 
torni als campaments és normal 
que tingui enyorança, com nosal-
tres també tindrem, però també 
li compensarà tornar a tenir la 
família i els amics al seu costat.
Un altre aspecte positiu d’aques-
tes colònies és el de conèixer 
una altra realitat que no sigui 
la seva. El fet de veure que la 
seva situació és injusta potser el 
farà lluitar per allò que realment 
vol i pel seu país. L'Hammadi té 
moltes il·lusions i, potser, si no 
hagués sortit mai d’aquell desert 
les aniria perdent poc a poc.
És bonic que un nen tingui il-
lusions, i més si es tracta d’un nen 
que quasi no té res. No sabem si 
les podrà dur a terme, no sabem 
què serà de la seva vida quan 
es faci gran. Però sí que podem 
afirmar rotundament que aquesta 
experiència ens ha enriquit a tots, 
i ens ha solidaritzat amb el poble 
sahraui. Només per això ja val 
la pena.


